20036

VERZI
SUNTEM,
VERZI...
Vasile
Vasilache

www.gazetadechisinau.md

POLITICĂ

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT
SOCIAL-POLITIC
DE ATITUDINE

ANCHETĂ

VINERI
9 OCTOMBRIE / 2020
PREȚ: 7,50 LEI

ANTIPROPAGANDĂ

CULTURĂ

Interviu cu
Andrei Năstase

Costul uman
al legumelor

„Demagog.
Buletin de Chișinău”

Zilele Filmului
Românesc, online

7

10

6

12

Matrioșka moldovenească

36

SPORT

Prima școală de fotbal pe
plajă, inaugurată la Chișinău
17

2

Separatistul cel mic fură
oamenii separatistului cel mare
A-politice

Prezidenţialele.
Şansele
unioniştilor?
Mircea V. CIOBANU
Ignoraţi şi marginalizaţi,
reprezentând o forţă dinamică,
viguroasă, capricioasă, principială şi intransigentă, dar
nesemnificativă numeric, după
tentativa CEC de a-i scoate din
cursă (recte: de a nu-i admite în competiţie), unioniştii
revin în forţă pe piaţa valorilor
politice (recte: au şansa să
revină). Umbriţi de confruntări
politice ale altora, candidaţii
unionişti, brusc, au primit un
imbold care îi pune în evidenţă. Tentativa CEC de a-i scoate
din joc s-a întors împotriva
adversarilor lor.
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Interviu
Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău este
condus de Victor Ambroci de mai bine de 27 de
ani. Împreună cu echipa sa, a creat o instituție de
învățământ bine dotată și amenajată, cu cabinete
moderne în care profesorii și elevii se simt ca la
ei acasă. „Spiru Haret” este un liceu-etalon, iar
directorul său carismatic – un manager competitiv,
care nu disperă nici în condițiile pandemiei. Victor
Ambroci, fire mai mult decât modestă, nu-și arogă
succesele liceului și le împarte cu profesorii, elevii și
părinții acestora. I-am cerut să ne acorde un interviu
pentru a afla cum se organizează predarea la liceu în
această perioadă, care sunt dificultățile și așteptările.

„Cea mai mare reușită a
liceului nostru e realizarea
unui mediu democratic”
Interviu cu Victor Ambroci,
director al Liceului Teoretic
„Spiru Haret” din Chișinău
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Cultură

Citiți în numărul viitor un

Interviu cu Sofia Vicoveanca,
în exclusivitate pentru
GAZETA de Chișinău:
,,Țucă-vă sufletul la toți! Pentru
că mi-e dor de publicul din Basarabia”
Renumita interpretă de muzică populară din România, Sofia
Vicoveanca, a sărbătorit recent două evenimente importante. Pe
23 septembrie a împlinit vârsta de 79 de ani, iar pe 1 octombrie a
marcat 61 de ani, după cum a afirmat domnia sa, „de când slujește
cu credință cântecul de-acasă, din lumea satului”.
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Matrioșka moldovenească

Separatistul cel mic fură
oamenii separatistului cel mare

P

atru cetățeni ai R. Moldova au fost
răpiți în aceste zile de către angajați ai
așa-zisului minister al securității de la
Tiraspol, anunță vicepremierul pentru
Reintegrare, Cristina Lesnic. Doi dintre ei,
Andrei Amarfi și Adrian Glijin, fiind învinuiți
de „spionaj în favoarea R. Moldova” de către
separatiștii transnistreni, susține deputatul
Chiril Moțpan. Asociația „Promo-LEX” afirmă
că astfel de cazuri de răpire a persoanelor din
propriul domiciliu sunt semnalate tot mai des
în ultima perioadă. Doi cetățeni au fost eliberați
ieri, 8 octombrie. MAI nu știe nimic despre
celelalte două persoane răpite.

Pe 7 octombrie, într-o postare
pe facebook, deputatul Chiril Moțpan, membrul Comisiei securitate
naţională, apărare şi ordine publică, anunță că „ofițerul de poliție
Andrei Amarfi, angajat al Inspectoratului de poliție Florești, a fost
răpit de către structurile criminale
ale Transnistriei.
„Totul a început în mijloc de
noapte, când persoane înarmate
necunoscute, cu cagule pe cap și

cu inscripția „MGB” pe haine, au
dat năvală în curtea casei ofițerului
de poliție din or. Camenca, vandalizând casa și speriind de moarte
soția și copiii minori ai acestuia.
În acel moment de groază ofițerul se afla la părinții săi din Sănătăuca, Florești, și, alertat telefonic
de vocea speriată a soției, a alergat
acasă. În momentul când a intrat în
curtea casei sale din Camenca, regiunea din stânga Nistrului, asupra

Informații și Securitate (SIS) susține că i-a identificat pe angajații
așa-zisului minister al securității
de la Tiraspol care au participat la
răpirea polițistului din Florești și
anunță că materialele prealabile
obținute vor fi transmise Procuraturii Generale.
Adrian Glijin este acuzat
de „trădare de patrie”
lui au tăbărât bandiții MGB-ului
transnistrean și, aplicând forța,
l-au imobilizat, l-au urcat într-un
automobil de model neidentificat,
dispărând într-o direcție necunoscută”, scrie Chiril Moțpan.
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, cere explicații de la partea transnistreană
în cazul răpirii ofițerului Andrei
Amarfi de către așa-zisele structuri
de forță din regiunea transnistreană, scrie Ziarul Național.
„Astfel de acțiuni sunt inadmisibile, ilegale și încalcă drepturile
fundamentale ale omului, fiind o
provocare constantă în ultima perioadă”, susține Cristina Lesnic în

Racursi

Tufăriș crescut în pietrele de pe malul Nistrului, la Molovata. Foto: Elena Covalenco

scrisoarea sa adresată Tiraspolului.
Cazul a fost adus la cunoștința
mediatorilor în formatul 5+2, Oficiul CoE în Republica Moldova și
Reprezentanței ONU în Republica
Moldova și va fi abordat de către
Delegația Republicii Moldova în
Comisia Unificată de Control în
ședința din această săptămână a
CUC.
„Serviciile secrete rusești
fac tot ce le trece prin cap în
R. Moldova”
Ieri, 8 octombrie, deputații
Platformei „DA” au demarat procedurile legale de convocare a
ședinței în plen a Parlamentului,
pentru a pune pe ordinea de zi moțiunea simplă asupra domeniului
de activități ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și proiectul
de hotărâre privind exprimarea
votului de neîncredere în privința
directorului SIS, Alexandr Esaulenco, deoarece agenții străini și
grupurile criminale organizate „se
simt ca la ei acasă” pe teritoriul R.
Moldova, scrie Ziarul Național.
Potrivit vicepreședintelui Parlamentului, Alexandru Slusari,
era de așteptat ca securiștii transnistreni, care de fapt sunt reprezentanți ai serviciilor secrete ale
Federației Ruse, să facă tot ce le
trece prin cap în R. Moldova.
Dosarul inițiat pe 7 octombrie
privind „răpirea unei persoane și
uzurparea de calități oficiale de
către Procuratura raionului Florești în cazul polițistului Andrei
Amarfi, răpit de către așa-zisele
structuri de forță transnistrene, va
fi gestionat de Procuratura pentru
Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)”.
Pentru astfel de acțiuni, legislația
Republicii Moldova prevede închisoare de până la 10 ani.
Într-un comunicat, Serviciul de

Asociația Promo-LEX scrie că,
pe 7 octombrie 2020, în jurul orei
13.00, Adrian Glijin, 41 de ani, a
fost răpit de cinci persoane necunoscute și mascate de pe un câmp
din apropierea localității Cuzmin,
raionul Camenca. Adrian Glijin
este căsătorit și are trei copii, unul
dintre care este minor, în clasa a
VII-a.
În apelul Promo-LEX se menționează că pe „8 octombrie 2020,
între orele 04:00 – 07.00 dimineața, alte câteva persoane în civil și
necunoscute au intrat în domiciliul
acestuia din localitatea Cuzmin
(Camenca). În prezența copiilor și
soției lui Adrian Glijin, au percheziționat domiciliul, fiind preluate
toate sursele de stocare a informației (laptop, tabletă, telefoane,
inclusiv bunurile care aparțin soției, cumnatului și copilului). În
timpul acestor acțiuni, unul din
civili a menționat că Adrian Glijin
este acuzat de „trădare de patrie”.
Eliberați după 24 de ore
Polițistul Andrei Amarfi din
cadrul IP Florești a fost eliberat.
Împreună cu acesta, a fost eliberat
și Adrian Glijin. Despre acest lucru
anunță așa-numitul „minister de
externe” din stânga Nistrului, pe
8 octombrie.
Responsabilii transnistreni
menționează într-un comunicat de
presă că decizia privind eliberarea
a două dintre cele patru persoane
reținute a fost luată în urma unei
discuții telefonice dintre Igor Dodon și Vadim Krasnoselski.
Președintele Comisiei securitate
națională, apărare şi ordine publică, Alexandru Jizdan, a menționat
joi că, în total, au fost răpiți patru
cetățeni ai Republicii Moldova:
Amarfi, Glijin, Puris și Mânzărari,
scrie anticoruptie.md.
Victoria POPA
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„În lumea de astăzi sentimentele de apartenenţă la
aceeaşi umanitate se slăbesc, în timp ce visul de a
construi împreună dreptatea şi pacea pare o utopie
din alte vremuri. Dar este nevoie să ne întoarcem la
vis şi, mai presus de toate, să realizăm acel vis îm-

всей

21 august 2020:

28 iulie 2020:
La Condrița, reședință oficială
a președinției RM, are loc întrevederea între Dodon și Krasnoseliski, cei doi „omologi”, în opinia
lui Dodon.
Printre mai multe ședințe „oficiale” și plimbări mai intime, cei
doi ar fi decis mai multe, dar
și câteva aspecte din domeniul
„funcționării sistemelor internaționale de plăți pe teritoriul
regiunii, posibilitatea deschiderii
de către companiile din stânga
Nistrului a conturilor bancare
în băncile comerciale din RM,
precum și elaborarea unui Regulament corespunzător de către
BNM” (oficial fiind spus).
Guvernatorul BNM, prezent
acolo, nu a zis „nu”. Chiar dacă
Constituția și legile, inclusiv cele
bancare și de combatere a spălării
banilor și finanțării terorismului,
sunt mai presus de orice „regulament” convenit de cei doi „omologi”.
10 august 2020:
Cu trimitere la aceste înțelegeri ale celor doi, o instituție din
stânga Nistrului intitulată „bank
pridnestrovia” pretinde că „a fost
aprobată o decizie conceptuală”,
precum că „până la 1 noiembrie
2020 BNM va elabora un regulament ce va stabili ordinea de
deschidere a conturilor bancare
în băncile din RM de către agenții economici din regiunea din
stânga Nistrului, care va lua în
considerare specificul regiunii”.
În același demers, semnat de
„președintele băncii pridnestrovia” cu nume V.S. Tidva, se descrie
cum prin acest „regulament”,
convenit printr-o „decizie conceptuală” între cei doi „omologi”,
se va realiza un concept mai vechi
de „transnistrizare a întregii RM”

Președinția, cu trimitere la
„înțelegerile convenite” la Condrița, indică Băncii Naționale precum că „banca transnistreană a
elaborat anumite propuneri referitoare la regulamentul sus-menționat, prin care va fi stabilită
procedura deschiderii conturilor în băncile comerciale din RM
pentru companiile din regiunea
transnistreană” și, respectiv, cere
BNM, „având în vedere importanța deciziei ce urmează a fi luată
la acest capitol, să informeze
instituția prezidențială asupra
etapei la care se află elaborarea
regulamentului sus-numit”.
Instituția prezidențială nu are
cum să nu știe despre ilegalitatea
și neconstituționalitatea unor „regulamente” care nu reies și nu se
încadrează din/în Constituția și
legile Republicii Moldova.
Interesul personal al lui Dodon
în astfel de aranjamente cu regiunea din stânga Nistrului (pentru libera circulație a fluxurilor
financiare, indiferent de originea
acestora) este determinat inclusiv de anumite proiecte de afaceri
de familie cu/ale prietenilor lui
Dodon.
15 septembrie 2020:
Pentru că „procesul s-a blocat
undeva”, „omologul” lui Dodon de
la Tiraspol a declanșat un „mecanism de șantaj” public pentru a
obține realizarea înțelegerilor,
așa cum au convenit la Condrița,
„către 1 noiembrie”. Astfel, acesta
emite un proiect1 de prelungire a
interdicțiilor de circulație până
la 1 decembrie 2020, invocând
covidul în creștere în RM, cunoscând că Dodon are mare nevoie
de „voturi” la alegerile din 1 și 15
noiembrie.
Septembrie:
Ulterior, Dodon intervine in-

direct și neoficial pentru a „urgenta elaborarea și aprobarea
regulamentului” de către BNM,
forțând încălcarea Constituției
și legilor RM.
28 septembrie 2020:
Discuții în format video între
Dodon și Putin...
1 octombrie 2020:
Autoritățile de la Tiraspol au
anunțat că vor permite trecerea „barierelor de control” fără
control în ziua de 1 noiembrie 2
pentru participarea la vot a cetățenilor RM din stânga Nistrului.
Nu și pentru 15 noiembrie, deocamdată.
Octombrie 2020:
Continuarea presiunilor asupra
angajaților BNM pentru „livrarea
produselor convenite” la Condrița
poate fi dedusă ușor.
BNM deocamdată nu a anunțat dacă a elaborat și aprobat
vreun „regulament convenit la
Condrița”, dar nici nu a declarat
public că i se cer acțiuni ilegale
și anticonstituționale din partea
autorităților politice conduse de
Dodon și convenite de acesta cu
„omologul” său la Condrița.
Între timp, din august, prin
acțiuni sincronizate, cu demersuri similare, este țintit și
guvernul de către „Торговое
представительство РФ в
РМ”, prin care sunt solicitate
intervenții de protecționism și
favoritism pentru Inter RAO
EAS (proprietară a CT Cuciurgan), prin modificări la legislația RM. Și tot sunt vizate plățile
și formele de utilizare a sistemului financiar-bancar din R.
Moldova.
„Negocierile” continuă. Kuliokul oferit ca recompensă autorităților din stânga Nistrului pentru
„asigurarea votului la pachet lui
Dodon” în ziua alegerilor crește
și el...

https://newsmaker.md/ro/krasnoselski-a-propus-prelungirea-carantinei-in-transnistria-pana-pe-1-decembrie/
2
https://moldova.europalibera.org/a/administra%C8%9Bia-de-la-tiraspol-face-derogare-de-la-restric%C8%9Biile-antiepidemice-pentru-alegerile-preziden%C8%9Biale/30868591.html
1

din Enciclica „Fratelli tutti”
a Papei Francisc,
3 octombrie 2020
Mapamond

Dodon, înțelegerile
de la Condrița
și alegerile
din noiembrie
(”приднестрофикация
Молдовы”).
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preună. Înainte de a fi prea târziu.»

Comentariul economistului

Veaceslav NEGRUȚA

3

Drapelul LGBT, arborat pe
clădirile FSB și Administrației
Președintelui din Rusia
La Moscova au fost reținuți doi participanți ai mișcării „Pussy Riot”,
Vasili Adrianov și Elizaveta Diderih, care au arborat drapele curcubeu
pe clădirile FSB, Administrației Președintelui, Judecătoriei Supreme
și Ministerului Culturii al Federației Ruse, scrie tvrain.ru. Prin această
acțiune, membrii organizației au solicitat investigarea omorurilor și
răpirilor homosexualilor în Cecenia, stoparea urmăririi activiștilor și
organizațiilor care sprijină comunitatea LGBT, legalizarea cuplurilor
de același sex și abrogarea Legii despre propaganda relațiilor sexuale
netradiționale.

Azerbaidjanul se bucură
de mai multe drone
din partea aliatului său turc
În vizită la Baku, marți, 6 octombrie, ministrul turc al Afacerilor
Externe, Mevlüt Cavusoglu, a solicitat comunității internaționale să
sprijine Azerbaidjanul în războiul împotriva Armeniei pentru controlul
asupra regiunii Karabahul de Munte, scrie lemonde.fr. Cu ajutorul
Turciei, Baku vrea să recucerească regiunea majoritar populată de
armeni, care face secesiune în Azerbaidjan din momentul prăbușirii
URSS. „Să pui cele două țări pe picior de egalitate este să recompensezi
ocupantul. Lumea trebuie să fie de partea celor care au dreptate, să
fie de partea Azerbaidjanului”, a declarat șeful diplomației turcești.

Erevan: „Decizia de a începe
războiul a fost motivată
de Turcia”
Premierul Armeniei, Nicol Pashinyan, a declarat recent că fără
angajamentul activ al Turciei acest război nu ar fi început, scrie lefigaro.fr. „Autoritățile azere au promovat activ o retorică belicoasă
timp de 15 ani, această decizie de a începe ostilitățile militare a fost
motivată de Turcia cu deplinul său sprijin și cu artileria sa”, a declarat
el pentru AFP. Comunitatea internațională, cu excepția Turciei, care
susține operațiunile militare azere, cheamă beligeranții să se întoarcă
la masa de negocieri. Dronele folosite de trupele azere provoacă mari
pierderi armenilor.

Facebook a șters un mesaj
al lui Trump
Rețeaua de socializare a șters un mesaj al președintelui american
în care acesta susține că gripa este mai periculoasă decât Covid-19,
scrie lefigaro.fr. Mesajul publicat de Trump a fost considerat de Facebook contrar regulilor rețelei sociale despre dezinformare sanitară.
Twitter a decis, pur și simplu, să mascheze textul în chestiune. Cele
două platforme consideră că mesajul în chestiune violează regulile lor
despre dezinformare în materie de sănătate: „Donald Trump afirmă că
„în majoritatea populațiilor Covid-19 este mult mai puțin fatal decât
gripa”. Noul coronavirus este aproximativ de trei ori mai mortal decât
gripa, după estimările Academiei Naționale de Medicină din Franța.

Svetlana Tihanovskaia, pe lista
persoanelor date în urmărire
de Rusia
Opozanta belarusă Svetlana Tihanovskaia figurează pe lista cu persoane date în urmărire de
Rusia, în contextul urmăririi penale declanșate
împotriva ei în Belarus, potrivit Ministerului
Afacerilor Interne şi agenţiilor ruse, informa
miercuri AFP, citată de agerpres.fr. Adversara
preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko figurează în această bază de date rusă disponibilă
online „pentru o încălcare a Codului penal”,
potrivit dosarului său. Agenţia RIA Novosti precizează că este vorba
de o urmărire declanșată în Belarus pentru „apeluri la acțiuni ce aduc
atingere securităţii naţionale”, infracţiune pasibilă de trei până la
cinci ani de închisoare.
I.G.
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„În R. Moldova s-a ajuns
la selecție naturală”

S

pitalele municipale din Chișinău nu mai
au locuri pentru pacienții bolnavi de
Covid-19, potrivit conducerii sistemului
de sănătate municipal. Centrul de triere
Covid-19 confirmă infecția și trimite bolnavii
la tratament ambulatoriu sub supravegherea
medicinei primare, susține ex-ministra sănătății,
Ala Nemerenco. În opinia ei, situația a degradat
„din cauza aplicării unor tactici greșite de
control al infecției, implicării politicului, a
incompetenței, a lipsei de voință, de curaj și de
profesionalism”.

Victoria POPA
Spitalele raionale au tot mai
puține paturi pentru tratamentul
epidemiologic. Pe de altă parte,
240 de paturi noi și perfect adaptate combaterii acestui tip aerogen
de infecție stau nefolosite la Spitalul de Tuberculoză din Vorniceni.
Ex-ministra sănătății, Ala Nemerenco, anunță într-o postare pe
facebook că „locuri în spitale nu
mai sunt. Centrul de triere Covid-19 confirmă boala și trimite
acasă. Nu mai contează vârsta și
comorbiditățile. S-a ajuns la selecție naturală în R. Moldova din
cauza autorităților. Medicii sunt
puși în situația să ia decizii grele –
cine rămâne în spital, cine merge
acasă. Fac referire la cazurile care
trebuie tratate doar în spital”.
GAZETA de Chișinău a întrebat-o pe Ala Nemerenco ce se
întâmplă în prezent cu bolnavii
care se adresează la serviciul de
urgență și cum se tratează.
„Situația era cunoscută de
ceva timp. A declarat oficial și
conducerea sistemului de sănătate municipal, dar nu era atât de
critic, existau mici rezerve. Acum
lucrurile au devenit mai grave.
Mi-au scris mulți pacienți care
au fost trimiși acasă de la Centrul de triere Covid-19, care erau
cu criterii stricte de spitalizare

și forme nici pe departe ușoare.
De asemenea, am comunicat și cu
colegii din spitale, care confirmă
că toate paturile pregătite pentru
COVID-19 sunt ocupate”, ne-a comunicat Nemerenco.
Potrivit ei, după ce persoana
apelează la 112, este transportată
la Centrul Covid, unde este stabilit diagnosticul și evaluată starea
pacientului. Din cauza lipsei de
locuri, majoritatea, cu excepția cazurilor grave, este trimisă pentru
tratament și supraveghere în medicina primară. Medicul de familie devine persoana responsabilă
pentru inițierea tratamentului și
supravegherea pacientului.
„Statul ăsta are de gând
să mă ajute să trăiesc?”
Drept reacție la postarea fostei
ministre, profesoara Daniela Vacarciuc scrie pe Facebook: „Sunt
în tratament la domiciliu. Nu mi
s-a propus spitalizare, căci nu
e stare gravă. Testul m-a costat
1000 de lei cu markeri, tratamentul pana acum – 2030 de lei! Am
achitat polița medicală din venituri – 9650 de lei! Sunt profesor:
Pentru lunile lucrate fără concediu, sărbători, sâmbete, duminici
la planuri, proiecte am ridicat salariul doar pentru 14 zile. Așa cum
e oficial! Mâine trebuie să iau un
antibiotic de 310 lei pentru alte
cinci zile, antimicotic, antiinflamator... Statul ăsta are de gând să
mă ajute să trăiesc? Fraților, care
va tratați la domiciliu, din banii
voștri, deși ați achitat polița de
asigurare, cum rezistați? Familie, student, rechizite, alimente,
impozite achitate! Lume tristă,
necăjită, dezamăgită!”

Președintele
Dodon,
deconspirat de
la București?
„Convenea cu
Plahotniuc să fie
suspendat...”
Președintele Igor Dodon ar fi convenit
cu Vlad Plahotniuc suspendările sale din
funcție, iar acum puțini îl vor crede, așa cum
declară, că „a luptat” cu oligarhul cel rău.
Declarația îi aparține analistului politic de

Spitalul Raional Orhei

„O inechitate inadmisibilă
a plătitorilor de contribuții
în sistemul de sănătate”
Cu referire la cazul profesoarei,
Ala Nemerenco ne-a mărturisit că
„acest subiect a fost pus în discuție
și mai înainte. Nu suntem auziți.
Funcționarii nu vor să recunoască
aceste lucruri, mai mult, insistă că
costul tratamentului anti COVID,
în condiții de ambulatoriu, ar fi
de circa 400-500 de lei. Nu este
adevărat. În funcție de caz, tratamentul costă circa 1000-2000
de lei. Plus costul investigației, în
majoritate realizată la privat. Este
o inechitate inadmisibilă a plătitorilor de contribuții în sistemul de
sănătate – unii au acces gratuit la
medicamente, și apropo, la o listă
mai bună de medicamente, alții,
cu aceeași boală – nu. Bătaie de
joc de oameni!”.
În opinia Alei Nemerenco, s-a
ajuns la situația că nu mai sunt
locuri pentru bolnavi în spitalele
municipale, deoarece „nu s-a făcut
aproape nimic la capitolul prevenirii transmiterii infecției în așa
un număr de mare, având cazuri
tot mai grave pentru spitalizare.
Spitalele au fost considerate ca
tactica nr. 1 în lupta cu infecția,
aceasta fiind o tactică greșită, fiind necesară majorarea numărului
de paturi încontinuu”.
În timp ce serviciul de comu-

la București, fostul consilier prezidențial,
Cristian Hrițuc.
Sursa citată face trimitere la un interviu acordat de Igor Dodon pentru Agenția
„Agerpres”, în care președintele s-a plâns
că în primii ani de mandat a luptat cu regimul oligarhic. „Au fost doi ani şi jumătate,
prima jumătate de mandat, a fost lupta
cu regimul oligarhic de la Chişinău, când
preşedintele ţării era suspendat din funcţie
pentru a semna ceea ce convenea guvernării
oligarhice”, declara șeful statului pentru
agenția de știri de la București.
„Și acum adevărul: Dodon a fost suspendat temporar pentru:
- refuza să semneze legea antipropaganda rusă. Refuza să semneze legea privind

nicare al ministerului de resort a
anunțat presa că se caută 300 de
paturi în spitalele pentru bolnavii
de Covid-19, Nemerenco presupune că „aceasta este suma tuturor paturilor care se vor pune la
dispoziție pentru Covid la nivel
național: 10 într-un spital, 25 – în
altul și tot așa. Cu regret, cele 240
de paturi noi și perfect adaptate
combaterii acestui tip aerogen de
infecție stau nefolosite la Spitalul de Tuberculoză din Vorniceni.
În șapte luni Guvernul nu a fost
capabil să le activeze – aceasta
spune mult despre capacități și
acțiune.”
În discuție cu GAZETA de Chișinău, Nemerenco a venit cu un
apel către populație:
„Sănătatea noastră e în mâinile noastre. Nimeni nu își mai
face griji pentru cetățeni. Sistemul doar îi culege pe cei grav
bolnavi și atât. Masca este unica
salvare, și chiar dacă nu credeți
în covid, purtați-o în spațiile
publice. Masca oferă o siguranță
maximă împreună cu distanțarea socială, spălarea mâinilor
și evitarea locurilor închise și
aglomerate. Pentru o perioadă scurtă trebuie să devenim
prieteni cu masca. De o singură
folosință sau spălată și călcată
la temperaturi înalte, cea din
bumbac. Este un efort atât de
mic pentru a scăpa de o molimă

marcarea concomitentă a zilei de 9 mai atât
ca Ziua Victoriei, cât și ca Ziua Europei;
- desemnarea unui ministru proeuropean, pro-NATO, pentru funcția de Ministru al Apărării;
- desemnarea altor miniștri, nu voia să
aprobe o remaniere.
Acestea au fost motivele pentru care Igor
Dodon a fost suspendat temporar. De aici
și până a spune că tovarășul președinte
s-a bătut cu regimul lui Plahotniuc e cale
lungă. Nu mai vorbim și de cazurile în care
Dodon convenea de comun acord cu Plaha
să fie suspendat, pentru a arăta Moscovei
că el se opune, dar nu are pârghii”, precizează Hrițuc.
În opinia analistului de la București,
„Dodon își permite acum să mintă, să

de unii singuri, dacă autoritățile
nu și-au dorit să ne ajute.”
40 de paturi pentru
105 mii de oameni
Spitalul raional Criuleni dispune de 40 de paturi pentru bolnavii
de Covid-19. Instituția deservește
raioanele Dubăsari și Criuleni,
care au o populație de 105 mii
oameni.
„Azi sunt internați 28 de pacienți, patru dintre aceștia se află
în terapie intensivă. Avem o mică
rezervă, dar au fost zile când erau
38 de bolnavi”, a spus pentru GAZETA de Chișinău, șeful Spitalului
Raional Criuleni, Sergiu Halipli.
Purtătorul de cuvânt al Spitalului Raional Orhei, Cristina Onilă,
a spus pentru GAZETA că, la 7
octombrie curent, din cele 95 de
paturi disponibile pentru tratamentul Covid-19, 58 erau ocupate, dintre care patru pacienți se
află în terapie intensivă. 148 de
persoane, care au făcut testul la
infecția cu coronavirus la spitalul
raional, cu diagnoza confirmată,
urmează tratamentul la domiciliu,
sub supravegherea medicului de
familie.
La acest spital se tratează și
locuitori din raioanele Rezina,
Șoldănești și Telenești. Raionul
Orhei are o populație de 124 de
mii de oameni.

falsifice realitatea, încercând să fabrice
imaginea omului care s-a „bătut” cu Plahotniuc”.
„Probabil, va ajunge să spună că și imaginile cu pungile cu bani sunt trucate și nimic
din ce am văzut cu toții nu este adevărat.
Cât despre banii pe care îi primea de la
Plahotniuc în momentul în care l-a părăsit
pe Voronin și și-a înființat PSRM, a trecut
prea mult timp. Domnule președinte, poate
memoria colectivă e scurtă, dar asta nu
înseamnă că nu mai există ziariști, analiști
care nu se pot uita în arhivă. Și nu uitați,
memoria instituțională a României nu este
deloc scurtă...”, a conchis fostul consilier
prezidențial.
ziarulnational.md
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Experiența amară
a unui investitor spaniol
în Republica Moldova

A

ntonio Romero Macarro, cetățean al
Regatului Spaniei, a venit în Republica
Moldova cu 25 de ani în urmă, în calitate
de investitor. În această perioadă,
spaniolul a trecut prin două experiențe dure,
rămânând fără afacerile în care a investit sute de
mii de euro. Acum Antonio Romero Macarro este
pe cale să-și piardă și cea de a treia afacere, din
domeniul hotelier. Spaniolul dă vina pe justiția
moldovenească că nu protejează investitorii
străini, dar și pe faptul cum înțeleg moldovenii că
se fac afacerile.
vă declar cu toată răspunderea că
acel utilaj pe care l-am adus noi
atunci funcționează cu succes și
până în ziua de azi. În schimb,
firma mea a pierdut aproape 6 milioane de dolari și încă 4 milioane
care nu au fost restituite băncii
spaniole”, ne-a declarat Antonio
Romero.
Julieta SAVIȚCHI
Antonio Romero Macarro
(foto) a venit în Republica Moldova în ianuarie 1996, după ce
firma sa a câștigat un tender la
nivel european pentru construcția
unei uzine de recipiente pentru
ambalarea vinurilor moldovenești
pentru export.
Șase milioane de dolari,
„suflați” într-o uzină
de sticlă
Este vorba de întreprinderea
mixtă Glass Container Company,
societate pe acțiuni. Proiectul era
finanțat cu 44 de milioane de dolari de către Banca Europeană,
iar firma lui Antonio Romero
Macarro a investit 8,5 milioane
de dolari, conform contractului
de achiziție, revenindu-i 27 la
sută din acțiuni. Alte 17 la sută
din acțiuni i-au revenit statului
Republica Moldova, în baza investițiilor făcute de Guvern.
„Logic, nu exista nicio problemă. Aveam o strategie de management și, după ce urma să dăm
uzina în exploatare, după calculele
noastre, ne restituiam investiția,
apoi urma să obținem și profit,
conform cotei părți pe care o dețineam. În proiect mai era implicată
și o bancă comercială din Spania,
care ne-a oferit un credit de 4 milioane de dolari”, ne-a comunicat
investitorul spaniol.
Antonio Romero susține că totul a decurs bine până când Guvernul le-a trimis un reprezentant
nou în consiliul director al uzinei.
„A convins ceilalți investitori să
ne scoată din management, iar
în consecință, am fost puși în situația să vindem cele 27 la sută
din acțiuni la un preț derizoriu,
de 1,75 de milioane de dolari. Ni
s-a incriminat că am fi adus utilaj
învechit, care nu funcționa. Dar

Afacere distrusă
în mai puțin de un an
La începutul anului 2016, Antonio Romero Macarro, și-a deschis
un restaurant spaniol, la intersecția străzilor Mihail Kogălniceanu
și Tighina din Chișinău, pe care
l-a numit „Rodrigo”. Restaurantul
aparținuse unui cetățean francez
care, fiind bolnav, a revenit în patrie, lăsând gestionarea afacerii
unui moldovean.
Din spusele spaniolului, acesta a cumpărat afacerea cu 25 de
mii de euro, plus datoriile care
constituiau încă peste 25 de mii
de euro. În contractul de vânzare-cumpărare nu a fost inclus și
imobilul de peste 200 de metri
pătrați. Suplimentar, a mai fost
întocmit un contract de locațiune
a încăperii, pentru care Romero
s-a obligat să achite lunar o taxă
de 1500 de euro.
Când afacerea începuse să dea
roade, la Antonio Romero a venit
un executor judecătoresc care i-a
cerut să elibereze încăperea pe
motiv că nu-i mai aparținea francezului. „Am aflat că imobilul a
fost lăsat gaj la o bancă pentru
un credit de o sută de mii de euro.
Pentru că nu a fost achitat la timp,
banca și-a însușit imobilul și l-a
vândut la licitație. La început nu
înțelegeam ce se întâmplă. Apoi
am aflat că este trebușoara aceluiași afacerist influent, care m-a
ajutat „să scap” de cele 6 milioane
de dolari investite în Glass Container Company. El a fost la mine
în restaurant, i-a plăcut încăperea, iar, la legăturile pe care le
are, nu i-a fost greu să aranjeze
un proces de judecată fulger ca
să ia încăperea. Din câte știu, nu
a înregistrat-o pe numele său”, a
precizat antreprenorul din Spania.
La finele anului 2016, Antonio
Romero a vândut afacerea cu puțin peste 15 mii de euro, fără a-și

recupera și de această dată banii
investiți.
Afacerea hotelieră,
pe ultima sută de metri...
de a o pierde
În perioada 2005-2006, la câțiva ani după ce a pierdut pachetul
de acțiuni de la Glass Container
Company, Antonio Romero Macarro susține că a procurat șapte
apartamente, amplasate la primul
etaj din blocul de la intersecția
străzilor Ștefan ce Mare și Sfânt
și strada Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni din Chișinău. Blocul se află peste drum de Grădina
Publică și monumentul lui Ștefan
cel Mare și Sfânt.
Afaceristul spaniol susține că
în perioada respectivă avea probleme cu soția sa și ar fi convenit
cu fostul său partener de afaceri
de la Glass Container Company,
Manuel Gonzalez Cofreces, să
înregistreze imobilele pe numele său, iar drept garanție i-a fost
semnată o procură generală.
Începând cu anul 2011, spaniolul începe să înstrăineze imobilele.
Din spusele sale, patru apartamente le-a vândut persoanei influente care i-ar fi tras țeapa la
Glass Container Company.
Alte trei apartamente le-a reînregistrat pe numele unui moldovean care se află în Spania și pe
care l-a ajutat anterior. „Am fost
nevoit să vând o parte din imobile
pentru că aveam datorii la bancă.
Apoi au început și alte probleme,
din care motiv am apelat la ajutorul prietenului meu moldovean”,
ne-a explicat Antonio Romero
Macarro.
În cele trei apartamente rămase, cu suprafața totală de 255
de metri pătrați, a amenajat un
mic hotel, pe care acum riscă să-l
piardă pentru că Manuel Gonzalez Cofreces pretinde că două din
imobile sunt ale lui.
Antonio Romero consideră că
Manuel Gonsalez nu are nicio

atribuție și că toate problemele
ar fi create de către afaceristul
moldovean care a cumpărat celelalte patru imobile.
„Manuel nici nu răspunde,
nici nu vine la judecată. A semnat în Spania o împuternicire ca
să-l reprezinte avocatul Vladislav
Roșca. Acum acest avocat prezintă
în instanță copia unui document,
în spaniolă, pe care l-aș fi semnat
eu, asumându-mi gestiunea imobilelor lui. Dar nu am semnat un
asemenea document, deși semnătura pare să fie a mea. Există două
explicații. Ori au scris documentul
pe o foaie semnată de mine în alb
încă de pe timpul când lucram la
Glass Container Company sau au
falsificat cu iscusință semnătura
mea. Nu am văzut originalul documentului, căci ei prezintă doar
o copie. Am solicitat în instanță
ca acest document să fie dat la
expertiză, instanța a acceptat, dar
partea adversă a refuzat să prezinte documentul la expertiză”, a
precizat investitorul.
Disperat, cu frica
de a reveni acasă
Antonio Romero susține că
moldoveanul influent care i-a
creat probleme pe parcursul
celor 25 de ani de aflare în Republica Moldova se numește
Oleg Baban și deține funcția
de președinte al comitetului de
conducere al companiei Glass
Container Company.
„El are relații peste tot, în justiție, în procuratură, la Guvern și folosește instituțiile statului pentru
a-și atinge scopurile. Proprietățile
acaparate nu le înregistrează pe
numele său, ci pe firme cu legături conexe sau persoane terțe.
El are nevoie de apartamentele
mele pentru a acapara întregul
etaj și încearcă să le obțină pe
bani mărunți. Este stilul său, eu
îl cunosc”, ne-a spus spaniolul.
Acesta ne-a mai comunicat că
i-a fost fabricat și un dosar penal

pentru a fi deposedat de imobile,
că a fost dat și în urmărire generală. Dar a fost achitat în cele din
urmă de instanță.
„Am 64 de ani, dintre care 25
de ani i-am petrecut în Republica
Moldova. Nu am încălcat legea,
am plătit impozite și am investit
în economia acestei țări. Iar acum
sunt pe punctul de a reveni în țara
mea fără niciun ban, sărac lipit
pământului. Cum o să mă uit în
ochii apropiaților mei, ce o să le
spun?”, se întreabă Antonio Romero.
Oleg Baban nu ne-a răspuns la
apelurile telefonice ca să comenteze acuzațiile aduse de spaniol.
Ce spune avocatul
părții adverse
Avocatul Vladislav Roșca ne-a
declarat că îl reprezintă doar pe
Manuel Gonsalez și că nu are nicio
legătură cu Oleg Baban. Apărătorul a mai precizat că clientul său
are 80 de ani și nu poate să vină
la ședințele de judecată, dar este
convins că acesta are dreptate.
„Am studiat documentele, sunt
mai multe documente că lui Antonio Romero i-au fost încredințate
imobilele pentru a le gestiona și
a fost remunerat pentru aceasta,
iar el le-a perfectat pe numele său,
apoi le-a vândut. Poate că e părerea mea subiectivă, dar sunt sigur
că clientul meu are dreptate”, a
adăugat avocatul.
Vladislav Roșca a confirmat că
Manuel Gonsalez a depus o plângere penală pe numele lui Antonio
Romero și că acesta a fost achitat.
„Am rămas surprins de decizia
instanței, dar în justiția moldovenească se produc multe minuni.
Dar aș vrea să-l întrebați pe Antonio Romero de ce nu se adresează
în justiția spaniolă, de ce nu se
plânge acolo că i-au fost falsificate
documentele? De ce insistă să-și
rezolve problemele în justiția de
la noi?”, ne-a întrebat apărătorul
spre finalul conversației.
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„Demagog. Buletin de Chișinău”:

Dezinformarea săptămânii
în Republica Moldova,
„Maia Sandu pregătește
un Maidan la Chișinău”

Î

n Moldova vor fi alegeri prezidențiale pe
1 noiembrie 2020. Campania electorală
este plină de știri false, dezinformare,
kompromat și discurs instigator la ură,
după cum demonstrează „Demagog.
Buletin de Chișinău”, un proiect de
monitorizare, derulat de Alianța Internațională
a Jurnaliștilor Români și susținut de Ambasada
Canadei la București.

Dezinformarea săptămânii
trecute este legată de candidatul Maia Sandu:
ȘTIRI:
Deputat: „Maia Sandu pregătește MAIDANUL” (Telegraph)
„Poveștile Maiei Sandu despre
„falsificarea alegerilor” – sunt o
pregătire de Maidan. Sandu zi și
noapte trâmbițează despre falsificarea alegerilor, de facto, recunoscând că dânsa deja a pierdut.
Însă chestia constă în faptul că
CEC organizează alegerile, le recunoaște același CEC și Curtea
Constituțională. Președintele
CEC a fost numit de către Maia
Sandu, Curtea Constituțională,
în genere este sub controlul lui
Năstase și Sandu. Reiese că dânsa
se autoacuză?
Și iată pe 16 septembrie Sandu
cere demisia președintelui CEC,
Dorin Cimil, pe care tot dânsa l-a
propus în funcție. În aceeași zi,
dânsa și deputatul Sergiu Litvinenco au isterizat pe seama faptului că CEC a limitat donațiile
din partea partidelor. Ca atare,
CEC-ul nu are nici o treabă. Însăși
PAS a introdus aceste restricții.
Asta s-a întâmplat după ce,
coaliția formată de PAS, PPDA
și PSRM a introdus, în august
2019, modificări la Codul Electoral, micșorând limita donațiilor
către un candidat la alegeri din
partea unei persoane juridice,
inclusiv partidului, de la 100 la
12 salarii medii pe economie, iar
pentru persoanele fizice limita a
fost micșorată până la șase salarii
medii. După aceasta s-a dovedit
că modificările au fost propuse de
însuși Litvinenco. Într-un cuvânt
s-au pocnit singuri în frunte, iar
acum se războiesc.
Îi considerați pe acești domni
adecvați?”, scrie Țîrdea pe canalul
său Telegram.”
Igor Dodon, întrebat
despre amenințarea
PAS că va organiza un
MAIDAN la Chișinău:
„Ei nu au așa capacitate”
(Știri NTV Moldova)
„Partidul Acțiune și Solidaritate nu are capacitatea de a organiza
„Maidan” la Chișinău. Astfel a comentat Igor Dodon amenințările

Maiei Sandu că va scoate lumea în
stradă și va organiza dezordini în
masă după alegerile prezidențiale.
În cadrul emisiunii „Președintele Răspunde”, șeful statului a
explicat că acea campanie lansată
de PAS cu privire la falsificarea
alegerilor prezidențiale nu are
sens. Mai mult decât atât, Igor
Dodon spune că lansând aceste
acuzații, Maia Sandu își face o
defavoare, deoarece electoratul
ei va fi descurajat și nu va mai
merge la vot.”
Dodon: „Maia Sandu se
pregătește de Maidan”
Maia Sandu se pregătește de
maidan. Este declarația președintelui țării, Igor Dodon, și a fost
făcută în cadrul emisiunii „Președintele Răspunde”, comunică
Noi.md. „Este imposibil de falsificat alegerile în condițiile în
care la fiecare secție de votare
vor fi observatori de la partide,
plus observatori străini. Voi încercați să isterizați lumea. RM are
deja experiență pentru a petrece
un scrutin electoral corect, conform regulilor democratice. De
procesul electoral este responsabilă Comisia Electorală Centrală.
Validarea alegerilor se petrece la
Curtea Constituțională. ”, a declarat Dodon.
Președintele țării spune că
PAS ar fi „capabil” să cheme lumea la destabilizare, luptînd pentru „a-l da jos pe Dodon”. „Noi
nu vom destabiliza situația, indiferent de rezultatele alegerilor.
Eu trăiesc în această țară, avem
copii, nepoți. Nu mi-am permis
să intru în clădiri. Ei vor haos,
dacă nu pot ajunge legal la guvernare. Noi nu vom scoate oamenii
în stradă, la protest, decît doar
pentru a apăra victoria președintelui țării”, a adăugat Igor Dodon.
Dodon s-a arătat convins că va
ieși învingător la alegerile din 1
noiembrie 2020.
SURSE:
Telegraph.md, care citează
canalul Telegram al deputatului
socialist Bogdan Țîrdea; NTV, televiziune afiliată socialiștilor, care
citează „Președintele răspunde”,
emisiune online a președintelui
Igor Dodon; noi.md, care citează

enews.md (în rusă), care citează o
declarație dată la TVC-21 de șeful
TASS Moldova, Valeri Demidețki.
DATA APARIȚIEI: 16 – 23
septembrie
PUBLIC ȚINTĂ: Electoratul
de stânga
AMPLIFICARE: Mesajele au
fost promovate în special prin
intermediul presei și al agregatoarelor (75,7%, 10,8%) urmate
de rețele de socializare (Facebook
și Twitter cu aproximativ 11%)
și de bloguri; impactul cel mai
puternic a venit din zona presei
(77,5%) și a rețelelor de socializare (17,7%).
CUI SERVEȘTE: PSRM
NARAȚIUNE CHEIE: Opoziția caută să preia puterea cu forța
NARAȚIUNI:
1. Opoziția va contesta rezultatul alegerilor și va încerca să preia
puterea organizând un Maidan;
2. (indirect/aluziv) Democrațiile
populare din spațiul ex-sovietic
sunt ținta unor comploturi, manifestate prin revoluții colorate
și Maidane, în spatele cărora se
află, după caz, Soros, servicii occidentale (românești în cazul RM),
statul paralel, o combinație între
cele trei.
CONTEXT/ETOS LOCAL:
Revoluțiile „colorate”/twitter/Maidan reprezintă obsesia
Kremlinului, care se teme că astfel de mișcări de masă pro-democrație, anticorupție și anti-sistem
ar putea să îi amenințe puterea;
epoca Putin este definită, practic, de eforturi constante de
discreditare a acestor mișcări și
a societății civile care militează pentru principiile cerute de
manifestanți.
Metoda aleasă este aceea a
discreditării societății civile și a
manifestațiilor, prezentate drept
operațiuni ale serviciilor secrete
occidentale/străine sau ale unor
rețele private gen cea a miliardarului George Soros, scopul acestora fiind nu doar destabilizarea
țărilor-țintă, ci și distrugerea fibrei morale și naționale.
Discursul a fost folosit de majoritatea liderilor contestați în
spațiul ex-sovietic, de la Vladimir Putin la Viktor Ianukovici
și Alexandr Lukașenko – acesta
din urmă în vara și toamna lui
2020, în contextul protestelor
față de fraudarea alegerilor. În
Republica Moldova, teza a fost
preluată prima oară de Partidul
Comuniștilor al lui Vladimir Voronin, care a acuzat România, în

aprilie 2009, că s-ar fi aflat în
spatele așa-numitei „Revoluții
Twitter”; în contextul afirmațiilor recente, „Moldova Suverană”,
publicație tradițională în sfera
curentului moldovenist de sorginte sovietică, a scris explicit,
pe 23 septembrie, despre o lovitură de stat post-alegeri în care
ar fi implicați toți cei percepuți
ca un pericol de guvernare și de
electoratul său: servicii secrete
românești, Occidentul, partidele
pro-europene și cele pro-românești de la Chișinău.
OBIECTIV:
Mobilizarea propriului electorat pentru alegeri (speriat cu lovitura de stat și străinii), preîntâmpinarea unor proteste generate de
eventuale nereguli în desfășurarea
alegerilor, în condițiile în care întotdeauna în Republica Moldova a
fost pusă la îndoială credibilitatea
și echidistanța Comisiei Electorale
Centrale, o instituție-cheie pe care
diferite guvernări au căutat să o
controleze.
DE CE SUNT FALSE
NARAȚIUNILE:
Niciunul din promotorii mesajului privind intenția Maiei
Sandu de a organiza un Maidan
nu a reușit să aducă vreo probă
în acest sens. Totodată, nu au
fost probate vreodată tentative
occidentale sau românești de a
impune, prin finanțarea sau în-

curajarea unor lovituri de stat
sau mișcări populare, schimbări
politice la Chișinău; luările de poziție au fost întotdeauna publice
și au inclus cereri obișnuite de
reformă (economică și în Justiție),
respectarea statului de drept și a
obligațiilor asumate în acordurile
cu partenerii externi, combatere
a corupției.
Republica Moldova nici măcar
nu mai reprezintă, în ultimii ani,
o miză prea importantă pentru
Occident, în condițiile în care atât
UE, cât și SUA se confruntă cu
propriile probleme și nu se pune
problema unei extinderi către
Est, iar Ucraina a ieșit din sfera
de influență a Rusiei după Maidan, ocuparea Crimeii de către
Rusia și războiul din Donbass. De
altfel, președintele Igor Dodon,
direct interesat de promovarea
unui astfel de mesaj, a evitat să
spună explicit că există o intenție
a Maiei Sandu de a organiza un
Maidan.
CUI SERVESC
NARAȚIUNILE:
Președintele Igor Dodon și
PSRM, Federația Rusă (ține Republica Moldova într-o zonă de
paranoia față de România – și
chiar și Occident – specific Războiului Rece, de spațiul românesc
și european, o menține în orbita
lumii ruse)
https://www.hotnews.ro/
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„În tranșeele săpate de partidul
tău, nu permite și altora să
strige ura! la final de luptă”
Interviu cu Andrei Năstase, candidatul Platformei Demnitate și Adevăr la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie

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.

Andrei Năstase vorbește în
cadrul unui interviu pentru
GAZETA de Chișinău despre acțiunile întreprinse
împotriva fraudării alegerilor, despre coabitarea cu
PSRM la guvernare și despre deciziile unilaterale ale
partenerilor de coaliție. El
își anunță mecanismul său
de combatere a corupției
mari și primele acțiuni pe
care le va întreprinde odată
ales președinte.
– Stimate Domnule Andrei
Năstase, socialiștii s-au
pregătit din nou pentru
fraudarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie.
Care sunt, în opinia Dvs.,
cele mai eficiente acțiuni
pentru a asigura un scrutin
corect?
Aș vrea să facem distincție între două fenomene – fraudare și
utilizarea resurselor administrative. Ambele sunt antidemocratice și periculoase, dar cea dintâi
poate să scoată poporul în stradă.
A doua este o cale de manipulare
instituțională prin care este sedus
electoratul.
Noi, cei din Platforma DA, am
reacționat imediat la aceste fărădelegi, operate în stilul regimului.
În primul rând, amintesc că persoana desemnată de Platforma
DA la Comisia Electorală Centrală
(CEC) a reușit să combată tentativa de deschidere a mai multor
secții de vot pe baza unor false
înregistrări în Federația Rusă, s-a
opus deschiderii nejustificate a
unui număr exagerat de secții
de votare pentru locuitorii din
Transnistria.
Am contestat în instanța de judecată decizia CEC de deschidere
a 42 de secții de votare pentru
locuitorii din Transnistria. Curtea Supremă de Justiție a casat
decizia arbitrară a Curții de Apel
și a trimis-o la rejudecare. De asemenea, aleșii noștri locali se opun
vehement deschiderii secțiilor de
vot în localitățile lor, același lucru
l-am făcut și noi, consilierii de la
Chișinău.
În ce ne privește, luptăm prin
toate mijloacele legale și democratice eficiente împotriva fraudării
alegerilor, și nu prin declarații
sterile și jalbe în proțap.
Totodată, un scrutin corect nu
poate fi asigurat de o guvernare
incorectă, de instituții controlate de o singură persoană în stat.

Dodon este vârful unei piramide
putrede și corupte. El este asistat
de persoane lingușitoare, oportuniste, lipsite de integritate, care
dețin funcții publice, dar deservesc un clan, nu interesul public.
Noi, politicienii cu viziune,
trebuie să abordăm sistemic vulnerabilitățile statului, mai ales
atunci când acesta derapează de
la normele statului de drept. Desigur, în acest scrutin, mizăm pe
ochiul de veghe al observatorilor
externi și interni.
Totuși o casă bună nu o poți
ridica pe o temelie șubredă. Trebuie să ne concentrăm pe sistem,
pe instituții. Tocmai de asta, așa
cum am accentuat și cu alte ocazii,
putem schimba situația în lupta
anticorupție, antifraudă numai
prin implementarea Declarației
privind starea de captivitate a
statului, adoptată de Parlament
în 2019.
În baza acesteia vom începe asanarea sistemului corupt.
Altminteri, tot ce vom construi
se va prăbuși. Asta pentru că și
în politică e nevoie de un meșter
Manole, și în politică trebuie jertfe
pentru Demnitate și Adevăr.
– Care este lecția Dvs. în
urma coabitării la guvernare a Blocului politic
ACUM și PSRM după debarcarea lui Vladimir Plahotniuc?
A fi politician, spunea Winston
Churchill, înseamnă să fii capabil
să spui dinainte ce se va întâmpla
mâine, săptămâna viitoare, luna
viitoare. Iar apoi să poți explica
de ce nimic din toate astea nu s-au
întâmplat. Eu eram conștient de
faptul că este vorba de o înțelegere
vremelnică. Era o decizie strategică din punct de vedere politic,
dar deosebit de periculoasă pentru
percepția electoratului, care nu a
acceptat-o univoc.
În politica mare, compromisurile sunt uneori principiale și
inevitabile pentru a asigura tranziția spre o altă etapă de evoluție,
pentru a asigura o zonă-tampon
în vederea atingerii obiectivului
scontat. Care a fost obiectivul
scontat? Resetarea majorității.
Iată însă că o decizie asumată aproape personal, în lipsă de
transparență partinică, autoritară
chiar, nu doar că ne-a surprins
nepregătiți pentru pașii următori,
dar a însemnat cedarea benevolă
a puterii lui Igor Dodon și socialiștilor.

nivel înalt, avem nevoie de doi
factori – voință politică și inteligența poporului, care este suveranul puterii. Până la urmă, el este
cel care determină calitatea clasei
politice – una sinceră, modestă
sau arogantă și coruptă.
Statul de drept și justiția independentă reprezintă una din prioritățile programului meu politic
„Moldova de Mâine”.

Așadar, prima lecție bine însușită – în tranșeele săpate de partidul tău, nu permite și altora să
strige ura! la final de luptă. Lecția
a doua, puterea, odată câștigată, ai dreptul să o pierzi doar în
luptă electorală, cedarea, în alt
context, este echivalentă cu trădarea electoratului tău. Regret că,
odată ajunși la guvernare, nu am
știut să o păstrăm, nu am știut să
îi mărim turațiile.
Lecția a treia: Platforma DA
este un partid matur, pregătit să
ia decizii de sine stătător, fără să
fie influențat de cineva, mai cu
seamă de cei cu experiență mai
modestă în viața politică.
– Cea mai mare problemă
a R. Moldova este corupția.
Cum poate să scape Moldova de corupția la nivel
înalt și ce poate face un
președinte în acest sens?
Dvs. confirmați, de fapt, ceea
ce am constatat mai sus. Sistemul
este putred. Dacă acesta ar funcționa după un mecanism democratic, persoane de genul Plahotniuc
and Co nu ar fi fost acceptate în
instituțiile statului, ar fi fost extirpate ca un corp străin, ca un
implant care nu poate fi asimilat.
Tocmai de asta, alegătorul trebuie să vadă nu doar candidatul
la prezidențiale, dar și echipa
acestuia, oamenii din anturaj.
Un președinte poate fi popular,
performant, dacă are în preajma
sa o echipă de profesioniști.

Iată de ce, lansându-mă în
competiția electorală, am făcut
public și numele prim-ministrului, pe care îl voi înainta – Alexandru Slusari. De altfel, Platforma DA are printre membrii și
simpatizanții săi persoane demne, integre, modeste pentru a fi
promovate în funcții publice în
diferite domenii.
Despre cei din anturajul lui
Plahotniuc care lucrează astăzi
cu Dodon, vor fi gata să conlucreze și cu următorul șef de stat.
Există o asemenea categorie de
persoane – corupte, lingușitoare
și oportuniste. Doctrina noastră,
morala noastră, credința noastră
nu admite, sub nicio formă, astfel
de indivizi. Filtrele noastre, verificate în timp și în stradă, spre deosebire de ale altora, nu greșesc.
Cum putem scăpa de corupția
la nivel înalt? Eu aș putea, desigur, să vă ofer un răspuns frumos
în context electoral – concursuri
transparente, filtre de partid, procurori europeni. Revin însă la ideea inițială – abordare sistemică.
Președintele, pentru a promova
politici performante pentru țară,
nu are nevoie de suflete vândute,
cumpărate și răscumpărate.
Eu îmi iubesc poporul, dar, totodată, nu pot să îl înțeleg atunci
când are încredere în cel care a
fost executorul furtului miliardului, din care motiv statul nu a
putut să ofere majorări de salarii,
pensii, indemnizații.
Pentru a scăpa de corupție la

– Se știe că pentru a asigura un control la frontiera
de est a R. Moldova, este
nevoie de o relație apropiată cu Ucraina. În cazul în
care deveniți președinte,
cum intenționați să convingeți Kievul de necesitatea unei asemenea relații?
În primul rând, vreau să vă reamintesc cum, în calitatea mea
de ministru al Afacerilor Interne,
am contribuit la securizarea frontierei moldo-ucrainene, inclusiv
prin consolidarea controlului
migrațional pe segmentul transnistrean al frontierei de stat, un
punct nevralgic pentru securitatea
națională. Am inaugurat oficial
punctul de contact Palanca, unde
activează de comun reprezentanți
ai structurilor de frontieră din R.
Moldova și Ucraina.
Sunt un politician flexibil, știu
să comunic, să negociez. Nu văd
nimic ce ar face dificilă comunicarea mea cu președintele Zelenski.
Totodată, revin la ideea principială – echipa prezidențială.
Alături de mine este deputatul
Igor Munteanu, fostul ambasador
al R. Moldova în SUA, un intelectual și un diplomat de necontestat.
Deci, suntem pregătiți pentru
edificarea coridoarelor diplomatice nu doar cu Kievul, dar și cu
toate cancelariile europene, cu
actorii formatului de negocieri
„5+2”.
– Care sunt primele acțiuni
pe care le veți întreprinde
în cazul în care veți deveni
președinte?
Să eliberez clădirea Președinției, pe care o văd acordată unui
Centru internațional de investiții.
Să reduc cheltuielile astronomice,
pentru că prea mult ne costă dodonismul. Să decidem destinația
reședințelor de lux (Holercani și
Condrița). Președintele R. Moldova nu are nevoie de două reședințe
– nici chiar din punct de vedere
al securității.
În plan strict politic, voi solicita suportul Legislativului și al
tuturor instituțiilor pentru implementarea Declarației de stat
captiv cu toate consecințele.
În felul acesta, aș vrea să introduc institutul Discursului în fața
Națiunii, după modelul SUA, unde
democrația și dreptul la Fericire
sunt valori fundamentale.
Interviu realizat de Ilie Gulca
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Harta lumii

Cine aprinde
fitilul?
fi să urmărim reacțiile marilor
puteri la conflict. De la începutul anilor 1990, armenii au fost
sprijiniți de Rusia, fapt ce nu a
împiedicat-o pe aceasta din urmă
să vândă arme Azerbaidjanului, cu
care a întreținut apoi o relație economică privilegiată. Turcia, mai
ales în epoca Erdogan, i-a susținut
Adrian CIUBOTARU
necondiționat pe azeri, pe care îi
consideră parte a poporului turc.
În deceniul unipolarității, când
A reizbucnit războiul din Karalumea avea un singur jandarm,
bahul de Munte. Forțele armene
SUA, niciuna dintre puterile poși cele azere se ciocnesc încă din
menite mai sus nu ar fi îndrăznit
iulie, dar confruntările au luat prosă escaladeze conflictul, internaporții abia în ultimele săptămâni.
ționalizându-l. Dimpotrivă, cam
În cazul unui conflict ca acesta
toți „frații mai mari” și-au dorit
e inutil și, mai ales, improductiv,
în anii 1990 pacea în Caucazul
să dezbați cauzele. De altfel, sunt
de Sud.
arhicunoscute. Totul a început pe
În primul deceniu al noului
vremea când turcii avansau în Camileniu, placa s-a schimbat. Orucazul de Sud, ocupând pământuganizația Cooperării Islamice a
rile populate pe atunci majoritar
condamnat, în repetate rânduri,
de armeni. A continuat, în epoca
ocupația armeană a teritoriului
modernă, cu încercarea de a-i asiazer. Consiliul Europei s-a arămila și redisloca pe băștinași, o
tat, de asemenea, nemulțumit de
politică naționalistă a guvernului
prezența militarilor armeni în reotoman ce a culminat cu genocigiune. Erdogan nu putea rata, nici
dul armenilor din 1915. Apoi, a
el, șansa de a ieși în evidență și de
intervenit Stalin, care a redesenat
a mai găsi un debușeu pentru viharta republisele lui de măcilor sovietice
rire otomană.
caucaziene,
Americanii,
creând o enclaatât în perioaSprijinul
vă armenească
da Obama, cât
pe teritoriul
și pe timpul lui
acordat de Turcia,
AzerbaidjanuTrump, par să
indiferența
lui: regiunea
fi pierdut dacă
americanilor și
autonomă Nanu interesul,
slăbiciunile de care dă
gorno-Karabah.
atunci cel pudovadă Rusia în Orient,
La sfârșitul
țin controlul
după intervenția
anilor
1980
asupra părțineinspirată a acesteia
și
începutul
lor implicate
în Siria și neînțelegerile
anilor 1990,
în conflict.
cu puterile petroliere
inițiativa
a
Astfel, am
din Golf, li s-au părut
fost
preluaajuns în situcelor de la Baku drept
tă de armeni.
ația în care
argumente suficiente
Astfel, NagorAzerbaidjanul
pentru a redeclanșa
no-Karabah a
a simțit că ar
ostilitățile.
fost declarată
putea soluțioindependentă
na problema și
(1991) și a defără negocieri
venit Republica
de pace, prin
Arțah, un stat nerecunoscut. Până
intervenție armată. Sprijinul
la armistițiul din 1994, armenii din
acordat de Turcia, indiferența
Arțah au pus stăpânire și pe alte
americanilor și slăbiciunile de
teritorii azere limitrofe, așa-nucare dă dovadă Rusia în Orient,
mita „centură de siguranță” sau,
după intervenția neinspirată a
mai simplu, culoarul de legătură al
acesteia în Siria și neînțelegerile
Karabahului de Munte cu Armenia
cu puterile petroliere din Golf, li
propriu-zisă.
s-au părut celor de la Baku drept
De asemenea, nu e cazul să ne
argumente suficiente pentru a reîntrebăm cine are (mai multă)
declanșa ostilitățile.
dreptate. E o întrebare extrem
Din păcate, acesta este scenade periculoasă, dat fiind că diferiul după care evoluează, de la o
rendul și războiul armean-azer
bucată de vreme, toate conflictele
ilustrează perfect contradicția
regionale de pe glob. Celebrăm,
dintre dreptul popoarelor la autoexaltați, multipolaritatea, dar
determinare și legislația internațiuităm că aceasta se exercită nu
onală, care nu salută schimbările
numai regional, ci și în cadrul
teritoriale decât pe cale pașnică
organismelor suprastatale, preși în urma unui acord agreat de
cum ONU. De fapt, lumea a vrut
bunăvoie de toate părțile implicasă înlocuiască un jandarm cu mai
te. Etnic și istoric, adevărul e de
mulți. Fără un șef de post însă, s-a
partea armenilor. Din punctul de
dovedit că fiecare dintre aceștia
vedere al dreptului internațional,
își oblăduiește și muștruluiește
adevărul e de partea Azerbaidjamahalaua după cum îl taie canului. Dar adevărul și dreptatea
pul. De aceea, la întrebarea cine
sunt lucruri diferite în chestiuni
a aprins fitilul în Caucazul de Sud,
de acest fel.
răspunsul trebuie căutat nu numai
Mai interesant și mai util ar
la Baku, Erevan sau Hankendi.
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A-politice

Prezidenţialele.
Şansele
unioniştilor?

I

gnoraţi şi marginalizaţi, reprezentând o
forţă dinamică, viguroasă, capricioasă,
principială şi intransigentă, dar
nesemnificativă numeric, după tentativa
CEC de a-i scoate din cursă (recte: de a nu- i
admite în competiţie), unioniştii revin în forţă pe
piaţa valorilor politice (recte: au şansa să revină).

Mircea V. CIOBANU
Umbriţi de confruntări politice ale altora, candidaţii unionişti,
brusc, au primit un imbold care îi
pune în evidenţă. Tentativa CEC
de a-i scoate din joc s-a întors împotriva adversarilor lor.
E un bun punct de pornire,
dinamic, protestatar, or refuzul
sistemului la o primă etapă de a-i
înregistra trebuie citit, în contextul
confruntării electorale, ca semnal:
puterea nu îşi doreşte concurenţi!
Brusc, a crescut numărul susţinătorilor. Normal, asta ar fi trebuit
să fie reacţia tuturor concurenţilor: nedreptăţirea unuia poate fi
repetată, în alte forme, şi pentru
ceilalţi, astfel încât prima verigă a
liantului civil între părţile beligerante ar fi chiar asta: respectarea
regulilor, pentru toţi şi fiecare, în
aceeaşi măsură.
Implicarea unioniştilor în campanie nu e un accident, e legitate.
Partidele trebuie să participe la
viaţa politică, acesta e raţiunea lor
de a fi. Fie vii în alegeri cu propriul
candidat; fie mergi împreună cu
alte formaţiuni, desemnând un
candidat comun; fie nu participi, dar recomanzi adepţilor tăi să
susţină un alt candidat (încă şi
mai bine: îl susţii activ, cu toată
oastea, ca să nu ruginească zalele
oştenilor!).
Lupta politică nu tolerează faze
de lehamite sau indiferenţă cinică.
Orice prezenţă şi atitudine politică
în forum, dacă e raţională, efectivă
şi limpede, aduce dividende. Orice
absenţă de pe câmpul competiţiei te anulează. Nu prezenţa unor
candidaţi declarat unionişti trebuie
să mire, ci absenţa unor lideri de
partide, considerate (încă) active.
Candidezi şi pentru a-ţi testa, intermitent, ratingul. Altfel lumea
te uită.
Actualii candidaţi unionişti,
Dorin Chirtoacă şi Octavian Ţâcu,
au toate motivele să se avânte în
luptă, fie şi separat unul de celălalt
(deşi lumea i-ar fi dorit uniţi). Mişcarea unionistă trecând printr-o
fază de reformatare, o eventuală revigorare se poate produce şi
după această competiţie internă.
Or fiecare dintre ei reprezintă câte
o tentativa de a depăşi faza de criză
(numesc criză situaţia dramatică
şi paradoxală când opţiunea unionistă câştigă teren, iar partidele
unioniste îl pierd). Chirtoacă este

emblema depăşirii crizei prin unificarea vechilor gărzi unioniste,
iar Ţâcu reprezintă alternativa
schimbării configuraţiei polului
unionist, al înlocuirii modelului
ineficient.
Ambele variante sunt valabile
ca intenţie, ambele cu argumentele lor. Atuul lui O. Ţâcu este lipsa
implicării în actele de administrare (care comportă riscuri şi com-

Nu prezenţa
unor candidaţi declarat
unionişti trebuie să
mire, ci absenţa unor
lideri de partide,
considerate (încă)
active. Candidezi
şi pentru a-ţi testa,
intermitent, ratingul.

promiteri, voite sau nevoite), iar
D. Chirtoacă, dimpotrivă, câştigă
prin invocarea experienţei: el are în
palmares, inclusiv, o victorie electorală directă asupra lui Dodon, când
şi-au disputat, împreună, în 2011,
primăria Chişinăului. Adevărat, mai
recent, în 2016, pe „segmentul chişinăuian” şi Maia Sandu l-a bătut
pe Dodon, şi chiar cu un scor mai
bun. Într-o confruntare directă şi
Octavian Ţâcu, deopotrivă Maestru
(în sport) şi Doctor (în istorie), ar
câştiga în faţa socialistului Colanul
de Mare Maestru (însemnul preşedintelui RM).
Caricatura la gazetă

Până la urmă cu ce se vor alege
unioniştii din aceste confruntări?
Cu o experienţă. Utilă, mai ales,
dacă vor ieşi onorabil din această
campanie, care doar aparent nu
e a lor. Dimpotrivă, prezenţa unui
politician respectat în România
şi Europa ar putea modifica atitudinea lumii faţă de noi şi ne-ar
aduce, implicit, beneficii (geo)politice, economice, sociale, culturale.
Unioniştii, de rând cu Maia Sandu,
Andrei Năstase sau Tudor Deliu,
sunt din această casetă. Iar dacă
stelele nu le vor fi favorabile nici de
această dată, vor putea să continue
ofensiva unionistă, având la activ
o trecere în revistă a forţelor disponibile. Şi un bun exemplu cum
se participă, onest şi demn, într-o
campanie, de regulă, murdară şi
agresivă.
Ignoraţi sau priviţi până acum
cu neîncredere, unioniştii pot să
devină, brusc, interesanţi. Pe contrasens, ortacii lui Igor Dodon îl
vor vota necondiţionat şi previzibil, fără a-i contabiliza eşecurile
sau prestanţa umilitoare. Renato
Usatâi sau Violeta Ivanov nu pot
produce surprize: „martorii lui
Renato”, ca şi „martorii lui Ilan”
îi vor vota, mutual, fie pe ei, fie pe
Dodon, cum li se va indica. Interesant şi dinamic e doar segmentul
unionist şi proeuropean, un contingent electoral comun. Dacă nu
se vor ciomăgi, putem urmări aici o
competiţie a inteligenţei, o paradă
a oamenilor demni, superiori infatuatului „candidat independent”.
Să mai zică cineva că nici de
data asta nu avem de unde să
alegem.
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Oamenii buni n-au nimic de demonstrat.
Nimănui

Alexandru CAZACU DOR

Ați văzut vreodată undeva
ca oamenilor să le pese de bani
străini? De ce, atunci, mai trageți
nădejde că politicieni iresponsabili ar putea gestiona bine banul
vostru, bunăstarea voastră, viitorul vostru?
Sigur, credeți că se trezește
dimineața Dodon sau Maia și își
zice: Ah, ce să mai fac, azi, pentru mătușa Irina, că n-are apă în
fântână? Sau pentru Ion, care a
rămas fără lucru la Moscova? Sau
pentru Vasile, care stă într-un spital împuțit fără tratament?
Sigur, credeți că astea sunt
grijile lor?
Hai să fim sinceri cu noi!

Politica bună nu o fac populiștii, nu o fac experții, nu o fac
deștepții sau proștii. Politică bună
fac doar oamenii de bun-simț! Cu
șapte ani de acasă! Care o vor face
doar pentru că așa simt, pentru
că e o normalitate pentru ei să îți
respecți aproapele, să vrei să îți
împărți experiența, să te bucuri
că împreună cu tine mai cresc alte
sute de oameni buni...
Omul bun se simte inutil dacă
e singur în mijlocul unei băltoace! El va face câmp cu flori din
orice glod.
Nu o va face pentru că i-o cere
cineva! Nici pentru promisiuni!
Nici pentru bani! Nici pentru aplauze sau voturi!
O va face pentru că aceasta este
poziția lui în viață! Aceasta e normalitatea în care poate supraviețui
el însuși!
Deci, nu căutați „promițători”!
Și nici „experții” nu sunt de ajuns!
Poți fi cel mai bun specialist care
nu face nimic! Dar poți fi un visător, care schimbă lumea!
Pentru că schimbarea o fac
doar cei care vor!

Și, de obicei, ei sunt cei mai
calmi, nu sar în ochi... Nu țipă
că dețin adevăruri universale...
Nu promit marea și sarea...
Ei își spun calm poziția... Ei
vin să dea!
Deci, n-au motive să vă bage
pe gât adevărul lor și profesionalismul.
Ei vin să VĂ servească.
Strigă cei care vin să ia!
Ei demonstrează, îți bagă pe gât
sloganurile lor. Pentru ei, e esențial să te convingă. Altfel, n-au cu
ce-și alimenta conturi, orgolii etc.
Oamenii buni n-au nimic de
demonstrat. Nimănui.
Ei își fac lucrul, indiferent dacă
îi privește sau nu cineva.
Și, desigur, e greu să-i observi
în hărmălaia dezbaterilor....
Dar dacă vrei să auzi liniștea,
trebuie să stingi zgomotele...
V-a rămas doar să le ascultați
discursurile și să-i identificați!
Cel mai dificil și cel mai important lucru din astă viață! Să știi
să vezi dincolo de ceea ce ți se
arată!
O zi frumoasă vă doresc!

Satul de demult era plin de oameni
cu suflet de flori

Petre CRĂCIUN
Din ce în ce mai mult, satul românesc începe să trăiască prin
poveștile sale care au intrat adânc
în pământul nemuncit, în casele
părăginite și triste, în drumurile
neasfaltate sau în fântânile părăsite, din care nu mai beau decât
păsările cerului. Doar bătrânii,
și ei din ce în ce mai puțini, mai
fantomatici, par a-și aminti de casele frumoase și pline de viață, de
drumurile îngrijite, de fântânile
cu apă bună și rece, de poveștile
locului, cu fete mândre și harnice, cu băieți veseli și puternici, cu
ulițele pline de copii care zburdau
cât era ziua de mare și păreau a
nu se îmbolnăvi niciodată.
Ce frumos era satul când bătrânii de astăzi, martori obosiți ai
unor vremuri aproape de negândit, erau tineri... Soarele era mai
prieten cu oamenii și cobora mai
jos pentru a le aduce căldura sa
binefăcătoare. Pământul era mai
darnic, știind poate cât de greu le
era oamenilor să îl muncească…
Animalele erau prietene cu oamenii și le făceau viața mai ușoară,
copacii rodeau cu dărnicie, iar
natura toată trăia după dreapta
rânduială. Nu ningea vara și nu
ardea sorele iarna, nu curgeau
apele la deal.
Păsările îi învățau pe cei mari,
dar mai ales pe copii, să fie cutezători, să îndrăznească și să vadă
peste linia orizontului. Și cât de
departe ajungeau acești copii
săraci, încălțați în opinci… Uneori deveneau sculptori, precum
Brâncuși, alteori se trezeau atinși

de geniul poveștilor, precum Ion
Creangă…
Satele acelea erau adevărate
furnicare. Pline de oameni, așa
cum pădurile erau pline de copaci.
Viața curgea cu viteza care dădea
oamenilor șansa să o priceapă și
să o trăiască. Nimeni nu pleca din
satul lui decât dacă era o pricină
importantă. Femeile aduceau pe
lume prunci frumoși și veseli, iar
ulițele vuiau de voioșia lor, care se
întrecea cu cea a păsărilor. Doar
noaptea era cea care potolea chiotele de bucurie ale copiilor sau
treburile oamenilor mari.
Viața era grea, iar oamenii erau
mai tot timpul ocupați cu munca
pământului, cu îngrijitul animale-

Cu toate
acestea, satele de
altădată nu erau triste.
Oamenii știau și să se
bucure, să facă hore în
zilele de sărbătoare sau
de duminică, să asculte
muzica lor populară,
născută din trăirile lor,
nu ale altora.

lor sau cu meșteșugurile lor. Erau
trudiți, nu aveau vreme de pierdut,
erau năpădiți și ei griji, nu aveau
destul pământ, nu erau medicamente pentru toate bolile. Cu toate
acestea, erau buni, cinstiți și cu
frica lui Dumnezeu. Nu se bucura
nimeni la bunul altuia, iar averile
se adunau prin muncă și sudoare.
Cu toate acestea, satele de
altădată nu erau triste. Oamenii știau și să se bucure, să facă
hore în zilele de sărbătoare sau
de duminică, să asculte muzica
lor populară, născută din trăirile
lor, nu ale altora.

Toți acei oameni știau tot felul de basme și de povești, care
se rostogoleau la șezătorile unde
copiii se furișau pentru a le asculta
și ei. Poveștile nu se nasc, dragii
mei, numai în marile palate. Ele
prind viață, uneori, în cele mai
umile locuințe, în casele de paiantă, unde abia dacă există o sobă
lipită cu pământ.
Poveștile apar acolo unde sunt
oameni frumoși, nu case frumoase.
Iar satul de demult era plin de
oameni cu suflet de flori. Ei sunt
cei care ne-au lăsat nouă tot ce
avem mai bun: Pământ, Limbă
și Povești.
Peste toate acestea s-a stârnit
un vânt care numai el știe de unde
vine. Vânt rău, și cald și rece, deopotrivă. El îngheață și pârjolește
cam tot ce întâlnește.
Oamenii s-au împuținat, fugind
care încotro. Nu-i întrebați unde se
duc, pentru că nici ei nu știu bine.
În urma lor, casele s-au năruit, animalele s-au prăpădit, pământul
plânge pentru că nu-l mai cultivă
nimeni, pădurile se împuținează,
ca și cum niște zmei certați cu
toate legile le-ar fi pus gând rău.
Fântânile nu mai au cui da apa lor
care altădată te scula după boală,
păsările nu mai au pe cine învăța
zborul, pentru că – lucrul cel mai
trist – în satele noastre aproape
nu se mai nasc copii.
Sunt ulițele goale, iar țărâna lor
duce dorul piciorușelor zglobii de
copii, muzica a încetat, iar natura
nu mai pare preocupată nici ea de
dreapta rânduială.
Mai sunt câțiva bătrâni care
ne amintesc de ce a fost odată,
de satul care s-a scufundat la fel
ca un Titanic.
Și poveștile, care nu mor, ci
se ascund în pământ, pentru a fi
găsite vreodată de niște arheologi
preocupați să afle cât de frumoasă
a fost o civilizație care poate muri,
dacă nu a murit deja, din prostie.
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Niciodată nu câștigă
cel care strigă mai tare
Exteriorizarea isteriei în jurul
fraudării alegerilor nu are sens,
deoarece discreditează procesul,
în urma căruia, de altfel, ar putea
câștiga altcineva decât Igor Dodon.
Opinia lui Andrei Năstase despre beneficiul unor acțiuni concrete acasă pentru prevenirea unor
eventuale falsificări, inclusiv prin
adoptarea deciziilor la CEC, are
Dionis CENUȘĂ
mult sens.
În privința comunicării pe plan
extern despre riscurile de falsificare a alegerilor trebuie să se țină
cont de câteva aspecte:
1. UE, ambasadele statelor UE, SUA etc. au personal care monitorizează situația și comunică cu toate părțile, inclusiv cu opoziția. Conform
cutumelor diplomatice, informația despre pregătirile de alegeri este
transmisă către capitalele țărilor cu ambasade acreditate la Chișinău.
2. Credibilitatea societății civile din Republica Moldova care monitorizează alegerile este net superioară celei deținute de partidele
politice, care au tendința populistă de a panica opinia publică, exagera
sau generaliza, și chiar de a dezinforma.
3. Devierile trebuie colectate și raportate în mod echilibrat pentru a
fi credibile și respectiv utile în cazul contestării rezultatelor alegerilor.
Niciodată nu câștigă cel care strigă mai tare, ci acel care își pregătește fiecare pas și calculează costurile pentru fiecare decizie adoptată.
P.S. Atenția trebuie focusată pe asigurarea observatorilor naționali
la toate secțiile de votare din țară, supravegherea CCA și CEC, semnalizarea cazurilor dubioase legate de rapoartele financiare electorale
și acoperirea mediatică, dar și ceea ce face biserica și angajații din
sectorul public.

Au suflet oare să ia
copilul de două luni
de la pieptul mamei?

Ana LUCIA CULEV

O tânără mamă cu cinci copii
mici a fost scoasă din casă și condamnată la șase ani de închisoare
pentru că nu a putut achita creditul
bancar. Se întâmplă într-o parodie
de stat, cu guvernanți escroci, magistrați și magistrate, care pozează
pe rețele, tăvălindu-se aproape goale în casele și mașinile lor de milioane. Se întreba în reportaj bunica în
lacrimi: „Au suflet oare să ia copilul
de două luni de la pieptul mamei?”.

Căderea Zidului
și hotarul de la Prut
Citesc declarațiile Ambasadoarei Germaniei în R. Moldova
pentru care „Reunificarea și Căderea Zidului rămân a fi momente
emoționante”. Felicitări poporului
german!
Aș vrea doar să înțeleagă și
Ambasadoarea, dar și frau Merkel
și toți cei de pe lângă ei că nouă,
românilor din Basarabia, hotarul
Valentin CHILAT CORNACI
de la Prut ne aduce doar momente
stresante.
Oare nu este încă timpul să vă reparați greșeala?

A apărut deja
salvatorul?

Vitalie CĂLUGĂREANU

„...au fost eliberați urmare a unei
„conversații telefonice” a președintelui Igor Dodon cu „președintele”
autoproclamatei republici transnistrene, Vadim Krasnoselski, în
cadrul căreia „interlocutorii și-au
confirmat aderarea reciprocă la
principiile dialogului constructiv
și al umanității”.
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Cum muncesc moldovenii la fermele din UE

Costul uman al agriculturii

L

ucrătorii sezonieri sunt cei mai
vulnerabili în fața abuzurilor și
exploatării prin muncă pentru că depind
de angajator. Dacă refuză să accepte
încălcarea drepturilor, patronul îi dă în stradă.
Unii muncitori agricoli sunt victimele unor
agenții de intermediere a forței de muncă, care
profită de pe urma conaționalilor.

Natalia MUNTEANU
E pandemie de Covid-19, iar
mulți moldoveni fie și-au pierdut locul de muncă, fie au ieșit
în șomaj tehnic. După ce a rămas
fără venit în Republica Moldova,
Corina Erșov, o femeie de 39 de
ani din Chișinău, a decis să plece
în sudul Finlandei, lângă orașul
Salo, la o fermă unde se cultivă
castraveți, ceapă, mazăre, usturoi
și alte legume.
Corina este traducătoare freelancer (trad. eng. – liber profesionist). Din cauza că nu mai
veneau străini, respectiv, nici de
traduceri nu mai era nevoie, fiind
specializată pe traducerile orale,
s-a gândit să plece temporar din
republică, în speranța că peste
trei luni, cât va strânge legume
finlandeze, se va termina pandemia. A ales Finlanda pentru
condițiile de trai, pentru salariul motivant și pentru legislația
privind munca, ce i s-a părut că
„stă în capul mesei” peste tot în
Finlanda.
Ferma finlandeză de legume
căreia i-a scris, a doua zi, i-a expediat contractul de muncă. Deși
i s-a părut un pic dubios pentru că
era foarte simplist, lipseau multe
detalii, iar salariul brut (8,71 de
euro pentru o oră) era cel mai
mic din Finlanda, Corina a acceptat oferta de muncă. A ajuns
la ferma din sudul Finlandei cu
autocarul. A locuit împreună cu
alte cinci persoane într-un apartament cu două camere, deși angajatorul i-a promis că va locui cu
încă trei persoane. Corina spune
că la fermă lucrau doar femei,
majoritatea venite din Ucraina.
Munca era istovitoare. Lucrau
câte 12 ore pe zi, câte zece zile
la rând. „Aveam stări când credeam că leșin. Aveam impresia
că-mi cad umerii”, își amintește
Corina Erșov.
„Oameni care cred
că altfel nu-i posibil”
După o lună de muncă istovitoare, Corina a înțeles că asta
„nu-i conform legii”. A început să
se documenteze despre drepturile
muncitorilor sezonieri în Finlanda. Aflând de plata dublă pentru
orele lucrate peste program, Corina le-a propus colegelor să ceară

mai mulți bani de la angajator,
iar femeile din Ucraina s-au opus.
„Ei, știi, poate tu nu vei mai veni
aici, dar noi în fiecare an venim
și nu vrem să ne certăm cu angajatoarea pentru că ea nu ne va
mai primi. Pentru noi două mii
de euro pe lună sunt bani mari”,
îi răspundeau femeile.
Chiar dacă nu era susținută de
colege, Corina Erșov a hotărât să-i
ceară totuși fermierei respectarea drepturilor angajaților. „Nuți place, îți faci bagajele și pleci
chiar mâine! Aici regulile sunt

Ferma
finlandeză de legume
căreia i-a scris, a
doua zi, i-a expediat
contractul de muncă.
Deși i s-a părut un
pic dubios pentru că
era foarte simplist,
lipseau multe detalii,
iar salariul brut (8,71
de euro pentru o oră)
era cel mai mic din
Finlanda, Corina a
acceptat oferta de
muncă.

deja stabilite, iar tu n-ai venit să
faci reguli noi!”, a fost răspunsul
fermierei. În replică, Corina a

spus că „aceste reguli nu-s conform legislației”, la care șefa „a
râs și a repetat avertizarea”. După
această discuție, fermiera a decis
să le ofere câte o zi liberă la toate
și lucrau mai puține ore pe zi.
Cum se simțeau femeile din
Ucraina, o întreb pe Corina. „Ele
în fiecare seară își masau mâinile,
își bandajau picioarele. Una și-a
rupt ligamentul, dar continua să
lucreze pentru că avea nevoie de
bani să-și îmbrace copiii pentru
școală. Dimineața, unele beau
câte o pastilă de Ketanov ca să
nu simtă durerea provocată de
atâta muncă. Îți dai seama?!”, se
indignează Corina Erșov. Potrivit Corinei, când lucrau în câmp,
femeile erau filmate. După asta,
muncitoarele primeau un fel de
mustrare că n-au lucrat cum trebuie. „Am văzut că toți lucrau,
dar tu te-ai dus la toaletă”, zicea
fermiera. Astfel, femeilor li se încălca dreptul la sănătate.

combate exploatarea străinilor pe
piața muncii finlandeze”, scrie în
răspunsul primit de la secretara
prim-ministrului, Anu Hares.
Totodată, Anu Hares anunță că
„aceste cazuri sunt examinate
de Poliție, iar Agențiile de Stat
Regionale oferă instrucțiuni legate de sănătate și siguranță la
locul de muncă. De asemenea,
mai puteți apela la organizația
Victim Support Finland (RIKU)”.

Mergând contra curentului,
într-o zi, Corina a fost anunțată
că-i concediată fără nicio posibilitate de remediere, contrar legii.
„Mi-a zis că, dacă nu plec, o să
mă scoată de păr. Am înțeles că
lupt cu morile de vânt. Mi-a dat
salariul. Am lucrat o lună și 20
de zile. M-am bucurat că mi-au
plătit”, spune Corina. Precizăm
că munca peste normă duce la
surmenaj, iar de aici apar accidentele de muncă.

În octombrie 2018, un grup de
moldoveni e dus cu autocarul să
culeagă măsline la o fermă din
Portugalia. La fața locului își dau
seama că socoteala de acasă nu
se potrivește cu cea de pe câmp.
Primeau mult mai puțini bani, 32
de oameni împărțeau o baie și un
aragaz, lucrau pe plantație fără
măsuri de protecție, iar dacă nu
ieșeau la muncă, primeau amendă
de la șeful grupului. Dacă ziua de
muncă trebuia plătită cu 70 de
euro, moldovenilor li se plăteau
câte 32 de euro.
A rezistat 11 zile, apoi a fugit
și s-a adresat la Poliția din Portugalia. Vorbim despre Otilian
Alinescu, un bărbat de 52 de ani
din orașul Ialoveni, care astăzi
lucrează zilier. Potrivit acestuia,
poliția portugheză i-a arestat pe
intermediarii care i-au ținut în
sclavie. „Măslinele, când le bați,
zboară ca gloanțele. Te păleau
în ochi. Unul era chior acolo din

Un strigăt de ajutor
către premierul Finlandei
de la un cetățean UE
Neștiind care-s instituțiile responsabile în acest sens în Finlanda, Corina i-a scris prim-ministrului finlandez, Sanna Marin.
„Exploatarea forței de muncă
nu este permisă în niciun caz în
Finlanda, iar Guvernul dezvoltă
în prezent noi măsuri pentru a

Sclav, pe câmpul
de măsline din Portugalia
Realitatea trăită de Corina
Erșov „poate fi calificată drept
sclavie”, aflăm de la Alexandru
Zubco, șeful Direcției prevenirea
torturii, Oficiul Avocatul Poporului. Potrivit Convenției Europene pentru Drepturile Omului
(CEDO), nimeni nu poate fi supus
sclaviei, servituții și muncii forțate sau obligatorii.

Misiunile
diplomatice ale R.
Moldova ar trebui să
le ofere consiliere, dar
acolo nu-s persoane care
să se ocupe de probleme
de migrație, consideră
Mihai Mogîldea,
expert la Fundația
Friedrich Ebert Stiftung
Moldova (FES). „Avem
diasporă mare. Avem
cetățeni care lucrează
sezonier peste hotare.
Dar n-avem măcar o
persoană care să se
ocupe de problemele
acestea.”

cauza măslinelor”, își amintește
Otilian Alinescu.
Ajutorul a venit de la Veronica, o femeie stabilită de mulți
ani în Portugalia, care i-a găsit
de lucru la o fermă de cai. Patru
luni, Otilian a îngrijit caii, mai
mult n-avea dreptul deoarece îi
expirase termenul de ședere pe
teritoriul Portugaliei. Acesta vrea
să plece din nou la muncă în UE.
Misiunile diplomatice ale R.
Moldova ar trebui să le ofere consiliere, dar acolo nu-s persoane
care să se ocupe de probleme de
migrație, consideră Mihai Mogîldea, expert la Fundația Friedrich
Ebert Stiftung Moldova (FES).
„Avem diasporă mare. Avem
cetățeni care lucrează sezonier
peste hotare. Dar n-avem măcar
o persoană care să se ocupe de
problemele acestea. Să le poată
oferi ajutor, consiliere, iar cazurile să fie transmise autorităților
pentru a fi analizate în detalii”,
spune Mihai Mogîldea.
Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, 21%
din moldovenii din străinătate
sunt acolo în baza pașaportului
moldovenesc, iar peste 50% dintre aceștia lucrează ilegal. „De
fapt, ei nu pot invoca încălcarea
drepturilor în țara gazdă deoarece riscă să fie expulzați în R.
Moldova sau amendați pentru că
activează ilegal”, precizează expertul Mihai Mogîldea de la FES.
Cetățenii moldoveni care dețin
pașaport românesc, se pot adresa
autorităților din România, doar că
autoritățile române, atunci când
văd că persoana are domiciliul în
R. Moldova, trimit dosarul autorităților de la Chișinău, aflăm de
la Mihai. Autoritățile R. Moldova n-au datele despre numărul
muncitorilor care vin în UE cu
pașapoarte românești pentru că,
în afară, ei sunt în evidență ca
cetățeni români.
Autoritățile române nu au o
soluție concretă. Ambasadorul
României în Germania îi îndeamnă pe sezonierii români
să semnaleze cazurile deoarece
„concluziile și constatările sunt
transmise și către instituțiile
competente din România”.
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„Autismul nu este nici
boală psihică, nici
dizabilitate intelectuală”

Ș

tefan avea nouă luni când părinții au
observat că avea un comportament
diferit. „De la început nu ținea bine
capul sus și întârzia în vorbire, dar,
fiind primul copil, nu știam dacă este ceva în
neregulă sau e un lucru firesc la această vârstă”,
povestește Elena, mama unui copil cu tulburări
din spectrul autist.

După mai multe adresări la
diverși medici, diagnoza finală
nu era determinată. Spuneau că
este ceva normal, că pur și simplu
unii copii dezvoltă abilitățile de
comunicare puțin mai târziu.
„M-am informat foarte mult,
am ajuns să merg chiar și în Italia
la un specialist, ca într-un final să
aflu că Ștefan are tulburare din
spectrul autist. Am plâns câteva
luni. Nu știam cum și ce să fac.
Când am mers să duc copilul la
grădiniță, au fost certuri și probleme în procesul de incluziune
a copilului la grădiniță. Pe lângă
faptul că nu aveau psiholog, nici
nu cunoșteau termenul autism.
Dar, acum, după nouă ani de experiențe, am reușit să dezvoltăm
abilitățile de comunicare ale lui
Ștefan, un factor foarte important la capitolul integrare socială”,
spune tânăra mamă.
Statisticile la nivel mondial
prezentate de către Organizația
Mondială a Sănătății arată că
circa 1% din populație sunt persoane cu simptome din spectrul
autist. În anul 2018, oficial, în
R. Moldova erau aproximativ
1400 de persoane diagnosticate
cu autism. Specialiștii spun că,
în realitate, cifrele diferă, pentru că mulți părinți ascund acest
lucru, iar la nivel de stat încă nu
există strategii de testare, astfel
colectarea completă a datelor nu
este posibilă.
„Autismul nu este nici boală
psihică, nici dizabilitate intelectuală. Autismul este o tulburare
neurologică de dezvoltare care
afectează trei arii, comunicarea
verbală și nonverbală, interacțiunea socială și capacitatea de
a înțelege regulile sociale, se
manifestă prin comportamente
repetitive și rigide. Acești copii
nu au niciun instrument prin care
să comunice. Pe lângă faptul că
nu se pot exprima verbal, ei nu
sunt capabili să transmită mesajele prin emoții sau gesturi. Toate
acestea se învață prin terapie”,
explică Olga Guzun, director al
centrului social SOS Autism, psiholog clinician și părinte al unui

copil de zece ani cu autism.
Cât privește relațiile sociale,
acestea sunt destul de dificile.
Dacă comunicarea poate fi învățată, comportamentele rigide se
ameliorează cu timpul, relațiile
sociale în schimb sunt foarte
complicate și nu există anumite
șabloane universale. Din cauza că
relațiile umane sunt complexe și
diferă de la un caz la altul, este
aproape imposibil să fie construite
toate modelele, apoi să fie învățate
de persoanele cu autism.
„Ei nu pot să prevadă că poate
să se întâmple ceva și că ar trebui să se pregătească. Ei trăiesc
într-o stare de alertă permanentă,
pentru că nu știu ce urmează să se
întâmple în următoarea secundă.
Atunci când se schimbă ceva, ei
se pierd și încep să se manifeste
cumva mai ciudat”, spune Olga
Guzun.
Ce se întreprinde
la nivel de stat?
După mai mulți ani de negocieri, în acest an a fost încheiat
un contract dintre SOS Autism și
Centrul Național pentru Asigurări
Medicale care oferă posibilitatea

Dacă copilul
trebuie să fie însoțit
și nu poate fi trimis
într-un mediu nou
fără să fie asistat/
ghidat de cineva, în
perioada adultă acest
lucru devine mai
dificil. Pentru cei care
au reușit parțial să
se adapteze, această
asistență este necesară
doar în anumite
cazuri. În Germania,
de exemplu, există
consilieri speciali
care oferă asistență la
telefon.

de a acoperi parțial unele servicii
precum testele de diagnostic în
autism și terapii recunoscute la
nivel internațional.
În prezent, în R. Moldova nu
există școli speciale pentru copiii
cu tulburări din spectrul autist.
Conform legislației, toți merg la
școli obișnuite, însă acestea nu
sunt pregătite corespunzător. Specialiștii spun că, pentru integrarea
în viața socială adultă, copiilor le

Platforma
fără suport
a lui Dodon

Gheorghe BÂLICI

FOTO-SIMBOL

Sergiu BEJENARI

Cu stângu-n
dreptul

sunt dezvoltate aptitudinile pe
care le au, ca ulterior să poată profesa. De exemplu, ei sunt buni în
domeniile de științe exacte și cu
reguli clare, dacă le sunt dezvoltate aceste talente, copiii cu autism
pot să nu fie o povară.
Pe lângă asociațiile obștești
care contribuie cu un suport, mai
este și Serviciul de Asistență Psihopedagogică, care există la nivel
național și oferă susținere la nivelul instituțiilor de învățământ
pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Însă acest serviciu nu reușește să acopere toate
necesitățile copiilor cu autism la
nivel de republică, pentru că există foarte puține cadre didactice de
sprijin, aproximativ 1 la 5 copii.
Integrarea în perioada
adultă și exemplele
altor țări
Incluziunea socială nu trebuie
să înceapă la etapa când ei sunt
deja adulți. SUA, Marea Britanie
și Germania, sunt țări exemple,
unde există foarte multe servicii
destinate persoanelor cu autism.
Dacă copilul trebuie să fie însoțit și nu poate fi trimis într-un
mediu nou fără să fie asistat/ghidat de cineva, în perioada adultă
acest lucru devine mai dificil. Pentru cei care au reușit parțial să se
adapteze, această asistență este
necesară doar în anumite cazuri.
În Germania, de exemplu, există
consilieri speciali care oferă asistență la telefon. Când persoana
adultă întâmpină o problemă, ea
telefonează consilierul, care poa-

te interveni fie fizic, fie rezolvă
problema la telefon. Acest tip de
asistență este important mai ales
atunci când o persoană se angajează la un nou post de muncă și are
nevoie câteva luni să fie ghidată de
o persoană. În R. Moldova astfel
de asistență nu există.
Un alt aspect este sistemul
bancar adaptat pentru persoanele cu autism. Acest lucru ține
mai exact de monitorizarea cheltuielilor salariului. Din motiv că
acestea nu au posibilitatea de a
prevedea, ele pot să cheltuie toată
suma salariului pentru lucrurile
care le plac, fără să țină cont de
faptul că în următoarea zi nu vor
dispune de resurse pentru cheltuielile vitale.
În acest sens, statul conlucrează cu sistemul bancar, persoanelor
cu autism venindu-le salariul în
tranșe mici pe zi, în așa fel încât
să poată raționaliza cheltuirea banilor. „Pentru că dacă îi dai toți
banii și el este pasionat de anumite lucruri, el poate să meargă
și să cheltuie toți banii odată, fără
a se gândi că mâine nu va avea
ce mânca”, explică Olga Guzun,
directoarea centrului social SOS
Autism, pentru GAZETA de Chișinău.
În R. Moldova copiii cu tulburări din spectrul autist rămân încă
în umbră și sunt stigmatizați la
nivel social, iar în mediul profesionist mai avem destul de multe
restanțe. Cum ar putea arăta viața
unui cetățean adult cu autism în
R. Moldova depinde de atitudinea
și strategiile care vor fi aplicate la
nivel de stat.

Zilele trecute, mi-a fost împins
pe stradă, cam cu de-a sila, un
ziar cu platforma electorală a lui
Igor Dodon. Acesta este tipărit pe
hârtie de calitate. Fotografia de
pe prima pagină ni-l prezintă în
mișcare, privind cu încredere spre
viitor. Sloganul „Împreună vom
reuși!” îi stă în dreptul capului,
semn că se gândește permanent
să reușească la noile alegeri
împreună cu toți ciracii săi. Pe
ultima pagină scrie pentru toată lumea care a rămas acasă în
sărăcie lucie și pentru cea care a
plecat deznădăjduită peste hotare:
„Moldova – țara în care vrei să
trăiești!”.
Fotografiile alese pentru ultima
pagină reflectă, în arhicunoscutul
stil sovietic, belșugul livezilor și
podgoriilor noastre, drumuri renovate și drumuri în renovare,
șantiere, toate fiind, bineînțeles,
opera magnifică a cârmaciului
care vrea să ne mai fericească o
dată… În interior, promisiunile
curg gârlă. Ceea ce n-a reușit
conducătorul, pentru că a fost
foarte ocupat, promite că va face
în viitorii patru ani. Grija față de
oameni nu-i va da pace tot timpul
și va fi prioritatea sa de bază, în
caz că va fi ales.
Acum, când nu e niciun loc liber în spitale pentru pacienții cu
covid, medicina va înflori, copiii
se vor naște fericiți, bătrânii cu
pensii și ajutoare sociale acordate
la sărbători nu vor mai dori să
moară, chiar dacă, odată cu plecarea în străinătate a celor tineri,
statul „ar putea să nu poată oferi
pensii sutelor de mii de persoane
în vârstă și indemnizații zecilor de
mii de cetățeni social vulnerabili”.
Și în continuare, tot basne!
Orașele vor deveni mai moderne, satele depopulate – mai înfloritoare, economia, chiar și fără
miliardul furat, va fi o garanție a
securității economice.
Va fi asigurată limba moldovenească în calitate de limbă de
stat în constituția țării, limba rusă
rămânând limbă de comunicare
interetnică, obligatorie pentru
studierea în școli. „Cei care sunt
împotriva statalității moldovenești au nevoie de tulburări masive în societate”, ne sperie Dodon cu gândul la Rusia, care „este
partenerul strategic principal al
Republicii Moldova” și a aplicat
atâtea sancțiuni moldovenilor
„protejați” patru ani la rând de
Dodon.
„Curat murdar”, dacă nu și mai
rău… Să ne păzim de manipulare
și minciună. De bună seamă,
Împreună, vom reuși să-i oprim
pe cei care, odată ajunși la putere,
nu-și onorează promisiunile!
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Festivalul Zilele Filmului
Românesc se va desfășura online
Accesul la filme este limitat exclusiv la teritoriul Republicii Moldova

C

ea de-a 6-a ediție a festivalului Zilele
Filmului Românesc (ZFR) la Chișinău
se va desfășura între 22 și 25 octombrie
2020. Din cauza pandemiei, va fi o ediție
online, publicul având privilegiul de a urmări
filme gratis, pe noul site www.zfrmd.ro, creat
anume cu ocazia festivalului.

Programul include 11 lungmetraje românești, printre care filme
noi de succes, dar și clasice. Accesul la filme este limitat exclusiv
la teritoriul Republicii Moldova.
ZFR își păstrează structura de
până acum: patru secțiuni, plus
discuții cu regizori și actori. L-am
întrebat pe Dumitru Grosei, regizor, scenarist, director al ZFR, ce
plusuri și ce minusuri are o ediție
online a festivalului.

Oricum era nevoie de el și nu mai
ajungeam să-l facem, dar acum,
iată că situația ne-a ajutat”, afirmă
dl Grosei.
Marian Crișan: „Publicul
basarabean merită să aibă
acces la filmul românesc”

Dumitru Grosei:
„Ne va lipsi
comunicarea pe viu,
dar programul festivalului
e bogat, variat”

„Plusul este că nu ai atâtea griji
și alergătură ca la un eveniment
normal, care se întâmplă într-o
sală de cinema, cu mulți spectatori. Dar minusul cel mai mare
este lipsa comunicării pe viu și
acea empatie care se creează într-o
sală plină, la vizionarea unui film
bun”, a declarat pentru GAZETA de Chișinău Dumitru Grosei,
care a mai precizat că discuțiile
cu cineaștii protagoniști ai festivalului sunt mai întâi înregistrate,
apoi distribuite pe paginile de pe
internet ale ZFR. L-am rugat de
asemenea să ne vorbească despre site-ul festivalului. „Site-ul
www.zfrmd.ro a fost creat special
pentru acest eveniment online.

Coorganizator al festivalului
este Marian Crișan, cunoscut regizor, scenarist, producător din România. De la prima ediție a ZFR,
Dumitru Grosei și Marian Crișan
au făcut muncă de voluntariat.
„Ne dorim să continuăm acest
eveniment anual, chiar și în aceste vremuri tulburi, deoarece credem că publicul basarabean este
interesat și merită să aibă acces
nemijlocit la filmul românesc,
vorbit în limba noastră maternă,
româna. Este evident că spațiul
basarabean trebuie și face parte
din același spațiu cultural, iar evenimentul nostru este unul dintre
momentele în care ne amintim
acest lucru. Ediția de anul acesta
este online, pe siteul www.zfrmd.
ro și propune atât titluri recente,
cât și un Focus Cătălin Mitulescu
și o retrospectivă Mircea Săucan.
Sperăm că anul viitor vom putea
avea din nou proiecții la cinema
Odeon și să invităm cineaști români, din nou, la Chișinău”, a spus
Marian Crișan pentru GAZETA
de Chișinău.

Secțiunea Focus îi este
consacrată lui Cătălin
Mitulescu
Ediția curentă a ZFR va fi deschisă de filmul „Heidi” (2019), de
Cătălin Mitulescu, unul dintre cei
mai importanți regizori ai Noului
Cinema Românesc. Lungmetrajul
a avut premiera mondială în competiția Festivalului de la Sarajevo
și are ca protagonist un polițist
în prag de pensionare (Gheorghe
Visu) ce primește ca ultimă misiune să caute două fete care trebuie
să depună mărturie într-un proces cu trafic de persoane și crimă
organizată.
ZFR îi dedică lui Cătălin Mitulescu secțiunea Focus de la
această ediție. În afară de „Heidi”,
programul mai cuprinde primele
două lungmetraje ale regizorului,
ambele selectate în secțiunea „Un
Certain Regard” a Festivalului de
la Cannes: „Cum mi-am petrecut
sfârșitul lumii” (2016), cu actrița
Dorotheea Petre în rolul principal,
premiată pe Croazetă, și „Loverboy” (2011), care îi are în distribuție pe George Piștereanu și Ada
Condeescu.
Filmul „colectiv” a luat
Marele Premiu la Festivalul
One World 2020
În secțiunea Filme noi, cap de
afiș este tulburătorul documentar „colectiv” (2019), de Alexander
Nanău. Filmul urmărește ce s-a
întâmplat în societatea românească în anul de după incendiul din
clubul bucureștean Colectiv din
octombrie 2015, incendiu care a
ucis 64 de oameni. Prima parte
e bazată pe investigația Gazetei
Sporturilor, care a scos la iveală
faptul că 37 dintre victimele incendiului au murit la spital din
cauza unor infecții care ar fi putut
fi prevenite dacă dezinfectanții nu
ar fi fost diluați atât de tare încât nu aveau niciun efect. A doua
parte a filmului îl urmărește pe
Vlad Voiculescu, ministrul sănătății din Guvernul Cioloș, care

Secvență din filmul „colectiv”, Marele Premiul la festivalul One World 2020 de la Praga

a înlocuit Guvernul Ponta după
protestele provocate de tragedia
din Colectiv. Voiculescu i-a permis
echipei de filmare să fie prezentă
la mai multe ședințe, întâlniri și
discuții la minister, filmul reușind astfel să arate starea precară
a sistemului de ocrotire a sănătății
din România. Filmul „colectiv” a
câștigat la Praga Marele Premiu
al Festivalului de film documentar pentru drepturile omului One
World 2020. Filmul „colectiv” a
fost proiectat și în cadrul altor
festivaluri internaționale de film
precum Sundance, cel din Veneția
sau cel din Toronto.
Filme noi și clasice
în cadrul ZFR
Din programul ZFR nu putea
lipsi noua animație a regizoarei
Anca Damian, „Călătoria fantastică a Maronei” (2019), prezentă
în numeroase festivaluri și nominalizată la Premiile Academiei Europene de Film. Animația spune
povestea unei cățelușe care lasă
urme profunde în viețile stăpânilor ce o primesc în familiile lor.
Selecția de filme noi e completată de „Cărturan” (2019), debutul
lui Liviu Săndulescu, despre un
bărbat (jucat de Teo Corban) a cărui viață este dată peste cap când
află că mai are puțin de trăit, și
„5 minute” (2019), de Dan Chișu,
despre șeful unei echipe de jan-

darmi, acuzat că nu a intervenit la
timp într-un incident homofob la
un cinematograf și despre o jurnalistă care investighează cazul.
Spectatorii vor avea ocazia de
asemenea să vadă și cel mai recent
lungmetraj al veteranului regizor
Nicolae Mărgineanu, „Cardinalul”
(2019), despre suferințele episcopului Iuliu Hossu și ale altor lideri ai bisericii greco-catolice în
închisorile comuniste.
Secțiunea Retro omagiază un
regizor unic din istoria cinematografiei române, Mircea Săucan
(1928-2003), prin prezentarea
celor mai importante două filme ale sale: „Meandre” (1967)
și „100 de lei” (1973), care pot fi
adevărate revelații pentru publicul basarabean. Ambele îl au ca
actor pe Dan Nuțu, o legendă a
filmului românesc, de a cărui vitalitate cinematografia se bucură
în continuare, așa că secțiunea îi
este dedicată și lui.
Ca de obicei, ZFR propune și un
film clasic pentru copii –„Dumbrava minunată” (1981), de Gheorghe Naghi, după nuvela cu același titlu a lui Mihail Sadoveanu.
Regizorul Igor Cobileanschi
recomandă ZFR cu căldură: „De
văzut Zilele Filmului Românesc la
Chișinău! Bravo organizatorilor.
Și mulțumim pentru un eveniment
devenit tradiție”.
Irina Nechit

Fotografii de Iurie Foca la Muzeul Naţional de Artă
Muzeul Național de Artă al R. Moldova găzduiește o expoziție retrospectivă a
cunoscutului artist fotograf Iurie Foca.
Expoziția cu genericul „Interferențe” include circa 100 de fotografii ale maestrului,
realizate de-a lungul anilor.
Iurie Foca afirmă despre arta fotografică următoarele: „Consider ca trăsătura
principală care deosebește fotografia de
alte arte vizuale este acea „clipă oprită” –
un instantaneu din viața ce ne înconjoară și
în care trăim. Prefer să nu regizez această
clipă, ci s-o surprind, uneori intuind-o,
alteori, chiar întâmplător… Îmi place
portretul și nu fug de privirea directă a
personajului ochi în ochi cu obiectivul, ba
chiar o caut… Fotografia trebuie să vorbească, să transmită un mesaj, fie chiar și
exclusiv estetic. Ea nu trebuie neapărat să

placă – trebuie să emoționeze, să te pună
pe gânduri… Apreciez mult laconismul în
fotografie”.
Amintim că Iurie Foca, născut în 1957,
în satul Sofia, raionul Drochia, a studiat la
Universitatea Tehnică a Moldovei. A colaborat cu The World Bank in Moldova; cu
UNICEF; OSCE; UNDP în R. Moldova; cu
revistele „Moldova” și „Limba Română”, cu
diverse publicații și edituri. Este membru
al Uniunii Artiștilor Plastici și al Uniunii
Artiștilor Fotografi din R. Moldova. A participat la numeroase Saloane Internaționale
de Artă Fotografică din Austria, Brazilia,
Cehia, Franța, Egipt, Japonia, Federația
Rusă, Polonia, Macedonia, Marea Britanie,
Olanda, Ucraina și Uzbekistan. A organizat
de asemenea expoziții personale la Chișinău, Oradea, Craiova.

Iurie Foca are în palmares Medalia de
aur a Federației Internaționale a Artiștilor Foto (FIAP) la salonul de la Oradea,
România; Medalia de bronz a FIAP la
Rivne, Ucraina, 2008; Medalia de aur a
FIAP la Ryazan, Rusia, 2009. Iurie Foca
este deținător al Medaliilor de Onoare în
cadrul concursurilor internaționale de
fotografie, organizate de Asociația Japoneză a Societăților Naționale de Artă
Fotografică, Tokyo, Japonia. Este autor și
coautor de imagini în peste 80 de albume
de artă publicate în R. Moldova, România,
Israel, Olanda, Rusia, două dintre care s-au
învrednicit de Premiul de Stat al Republicii
Moldova și unul a primit Premiul Ministerului Culturii al Republicii Moldova.
I. N.

Artistul fotograf Iurie Foca
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Interviu cu Victor Ambroci, director al Liceului Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău

„Cea mai mare reușită a liceului nostru
e realizarea unui mediu democratic”

L

iceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău
este condus de Victor Ambroci de mai
bine de 27 de ani. Împreună cu echipa
sa, a creat o instituție de învățământ
bine dotată și amenajată, cu cabinete moderne
în care profesorii și elevii se simt ca la ei acasă.
„Spiru Haret” este un liceu-etalon, iar directorul
său carismatic – un manager competitiv, care
nu disperă nici în condițiile pandemiei. Victor
Ambroci, fire mai mult decât modestă, nu-și arogă
succesele liceului și le împarte cu profesorii,
elevii și părinții acestora. I-am cerut să ne acorde
un interviu pentru a afla cum se organizează
predarea la liceu în această perioadă, care sunt
dificultățile și așteptările.
- Stimate domnule Ambroci, care sunt modalitățile de organizare a
procesului de învățământ
la liceul Dvs. în perioada
de pandemie?
În condițiile impuse de coronavirus, Liceul „Spiru Haret” activează după modelul 5 stabilit de
Ministerul Educaţiei, Culturii şi
Cercetării, adică 50% dintre elevi
vin la școală, 50% învață la distanță. Important este că la noi acei
de acasă sunt conectaţi simultan
cu cei care stau în clasă. În acest
scop, am dotat toate sălile de clasă cu table interactive şi camere
web cu rezoluţie înaltă. Profesori
reuşesc să-i antreneze în activitate pe elevii din bănci şi pe cei
de acasă, astfel ca toţi să se simtă
valorificaţi.
- Considerați că predarea
la distanță este o soluție
bună? E îndreptățit acest
mod de predare și verificare a cunoștințelor?
E o soluţie impusă de aceste
condiţii vitrege în care ne-am
pomenit acum cu toţii. Atât timp
cât nu există alta mai bună, ne
bucurăm că am găsit o variantă
de supravieţuire, temporară, sperăm. Cu toate acestea, trebuie să
rămânem conştienţi că rezultatele

instruirii la distanţă sunt relative.
Şcoala nu presupune doar transmiterea seacă de informaţii, ci un
proces continuu de comunicare,
schimb de opinie, feedback, relaţii interumane – aspecte care
ne lipsesc în perioada instruirii
la distanţă.
Punctul cel mai vulnerabil îl
presupune evaluarea, profesorii
aflându-se între ciocan şi nicovală: pe de o parte, e importanţa
de a încheia procesul de predare-învăţare cu o evaluare obiectivă
şi complexă, pe de altă parte, e
lipsa unor instrumente eficiente
şi a condiţiilor optime pentru fiecare elev.
- Cum suportă profesorii
noile condiții de muncă,
volumul sporit al activităților zilnice, utilizarea
mijloacelor moderne de
predare la distanță etc.?
În general, marele perdant al
acestei perioade este profesorul,
forţat să-şi crească performanţa
academică într-un ritm rapid, să
asimileze instrumente IT şi să le
aplice profesionist, să găsească
timp pentru comunicare cu fiecare
elev şi părinte, să se implice în
procesul de igienizare a spaţiului
şcolar, să perfecteze documentaţie
şcolară curentă şi toate acestea cu

respectarea exigenţelor sanitare
(mască, distanţă etc.)
- A influențat coronavirusul în mod negativ susținerea bacalaureatului și înmatricularea absolvenților
la facultăți în anul 2020?
Nu putea coronavirusul să influenţeze procese care se desfăşoară deja de peste 20 de ani. Din
inerţie, lucrurile s-au aranjat la
locul lor. Alta e problema: dacă va
dura, în perspectivă vom resimţi
consecinţe şi la aceste capitole.
Impactul perioadei pandemice
asupra absolvenţilor nu s-a măsurat la scară naţională, globală,
ci individual. Fiecare absolvent a
suportat stresul unui final incert,
a trebuit să renunţe la anumite
perspective universitare din cauza
restricţiilor, iar povara unei etape noi de studiu este multiplicată
în prezent de izolarea în studiul
independent.
- Unele activități ale Liceului „Spiru Haret” erau
organizate la Filarmonica Națională. Care a fost
impactul incendiului de la

Filarmonică asupra stării
de spirit a colectivului de
profesori, elevi și părinți?
O nenorocire nu vine niciodată
singură. La coronavirus s-au adăugat şi altele. Una dintre cele mai
dramatice pentru consumatorii de
cultură a fost incendiul de la Filarmonică. Pentru cei de la „Spiru
Haret” această instituţie reprezintă mai mult decât o instituţie
de stat. Este un spaţiu apropiat
pentru elevii şi profesorii noştri,
mai multe evenimente importante
pentru aceştia consumându-se în
scena şi în sala Filarmonicii. Sunt
sigur că încă mult timp vom simți
lipsa unui spaţiu deschis, generos, confortabil, elegant şi nobil
în acelaşi timp. Filarmonica i-a
învăţat pe elevii noştri să se comporte într-un spaţiu cultural de
calitate, le-a ridicat standardele,
le-a cultivat ţinuta de intelectual.
- Care, după părerea dvs.,
este cea mai mare realizare
a Liceului „Spiru Haret”?
Într-o instituţie contează în
egală măsură condiţiile fizice, dar
şi cele intelectual-spirituale. De
asta ne străduim să investim în

repararea spaţiului, în amenajarea
estetică, în modernizarea tehnică, dar nu uităm şi de pregătirea
cadrelor didactice, organizarea
activităţilor valorice, implicarea în
proiecte, stimularea iniţiativelor
etc. De aici şi cea mai mare reușită
a liceului nostru, care considerăm
că este asigurarea unui mediu democratic, deschis, sigur, ofertant,
polivalent pentru fiecare elev. Un
indicator al acestei reuşite este
suprasolicitarea liceului, dar şi
atmosfera de familie ce domnește
în instituţie.
- În afară de Covid-19, care
ar mai fi problemele cu
care se confruntă instituția Dumneavoastră?
Liceul „Spiru Haret”, ca parte
firească a unei societăţi, se confruntă cu toate problemele din
republică. Sunt atât de cunoscute
şi discutate că nu mai are rost să le
enumerăm. Un remediu împotriva
pesimismului ar fi cuvintele lui
Spiru Haret cu referire la misiunea şcolii: Dacă ar fi fost uşor,
care ar fi fost rostul nostru?
Interviu realizat
de Gheorghe Bâlici

„Decizia de închidere a teatrelor – o măsură care
trebuie luată ca atare; ne pică foarte prost”
Managerul Teatrului Naţional din Bucureşti (TNB), actorul şi regizorul Ion Caramitru, apreciază că decizia de închidere a
teatrelor, anunţată marţi seară de prefectul
Capitalei, este „o măsură care trebuie luată
ca atare”.
„Ce pot să spun mai mult decât ce ne-au
spus autorităţile şi, mai mult decât atât,
faptul că această interdicţie apare după ce
ea fusese teoretic anunţată de mai multă
vreme, cum că dacă rata de infectare depăşeşte 1,5 la mia de locuitori, atunci vor urma
interdicţii. Iată că a venit şi noi trebuie să
ne supunem, nu avem încotro. Este, după
părerea mea, o măsură care trebuie luată ca atare. Nouă ne pică foarte prost, nu
numai ca artişti, care nu pot să-şi practice
meseria, cât şi ca instituţie, care nu poate
să-şi apropie publicul în continuare, să

producă venituri proprii, care este una din
obligaţiile sine qua non ale funcţionării
noastre, şi dispariţia din ecuaţia zilnică
a artei interpretative lasă urme greu de
acoperit ulterior”, a declarat Ion Caramitru
pentru Agerpres.
El a afirmat că, în urma anunţului oficial, TNB va trebui să suspende 14 spectacole care erau programate pentru zilele
următoare.
„Deci săptămâna în curs noi va trebui
să suspendăm 14 spectacole, fiindcă noi
jucăm la mai multe săli în aceeaşi seară.
Dacă în martie, când aveam programul
făcut cu două luni înainte, a trebui să anulăm 144 de spectacole, nici mai mult, nici
mai puţin, acum lucrurile sunt mai puţin
dramatice era să zic, dar la fel de triste”,
a spus managerul TNB.

Caramitru a precizat că prezentarea
spectacolelor în online nu este cea mai
bună variantă pentru instituţia pe care o
conduce, chiar dacă în această zonă TNB
face înregistrări de calitate.
„Ceea ce s-a putut face în perioada anterioară, când nu s-a putut juca şi s-a folosit
online-ul, ne spune mai totul despre cât
de urmărită a fost zona aceasta. Nu a fost
urmărită la modul ideal. Teatrul Naţional
a reuşit câteva performanţe atunci. Am
început cu Conferinţele Teatrului Naţional,
care nu sunt purtătoare de drept de autor
şi s-au dat aproape 70 de conferinţe ţinute
de personalităţi de prim rang de-a lungul
anilor, apoi am trecut la spectacole, spectacole care fie nu mai sunt în stagiune, fie au
ani buni. (...) Nu cred că a avut un impact
atât de mare încât să zicem că acum avem

o şansă de a supravieţui prin online. Cred
că nici nu ar trebui să existe chestia asta,
în principiu”, a mai declarat Ion Caramitru.
La Teatrul Naţional, a adăugat el, au
fost foarte puţine cazuri de îmbolnăvire
cu COVID-19, dar şi acestea s-au rezolvat
repede şi fără alte probleme.
Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu,
a anunţat marţi că în cadrul şedinţei Comitetului Municipiului Bucureşti pentru
Situaţii de Urgenţă s-a decis că, începând
de miercuri, restaurantele vor putea servi
produse în interiorul clădirilor doar pentru
persoanele care beneficiază şi de cazare în
hotelurile sau pensiunile aferente. De asemenea, va fi interzisă activitatea sălilor de
spectacole şi concerte, inclusiv a teatrelor
şi cinematografelor.
Agerpres
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La Cimișlia, grădinițele
se închid, iar școlile revin
la studiile online

C

oronavirusul închide grădinițele
din raionul Cimișlia, începând de
sâmbătă, 10 octombrie, iar școlile
trec la studiile online. Piețele se închid,
iar transportul public va fi sistat pe
teritoriul raionului Cimișlia. Restricțiile
vor fi valabile timp de 14 zile.
Autoritățile locale au
decis să sisteze și activitatea comercială, cu excepția
magazinelor alimentare Linella, Econom, Basarabia
și Ghigheia din orașul Cimișlia, precum și a stațiilor
de alimentare cu combustibil, punctelor de prestare a
serviciilor de vulcanizare și
reparații auto. Magazinele
de materiale de construcții
vor activa respectând regulile anti-pandemie. Au fost
interzise întrunirile în spații închise, iar în aer liber,
cu participarea a cel mult
50 de persoane, respectându-se distanța socială.
Ar putea ajunge în
situația când vor alege
pe cine să trateze
Situația în sănătate e

gravă, anunță Mariana Florea, directoarea Spitalului
Raional Cimișlia. „Dacă mai
continuă tot așa, atunci se

și maternitatea și să
transformăm tot spitalul în
unul doar pentru bolnavii
Covid-19. În prezent, sunt
40 de locuri pentru bolnavii de coronavirus și 46 de
internați în stare gravă sau
medie. Numai într-o zi au
fost internați 12 pacienți și
externați doar doi pacienți”,
spune Florea.
Restricțiile sunt valabile
până pe 24 octombrie in-
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Unele treceri pietonale vor fi
supra-înălțate, iar pe altele
vor fi amenajate spații de refugiu
Siguranță pentru pietoni: 20 de treceri
pietonale de pe străzile aglomerate din
Chișinău vor fi denivelate (supra-înălțate), iar pe 13 zebre vor fi amenajate spații de refugiu. Acestea vor fi iluminate și
semnalizate. Măsurile vor spori gradul de
securizare a cetățenilor care merg pe jos.
Potrivit viceprimarului Victor Chironda,
trecerile de pietoni vor fi amenajate în
preajma instituțiilor de învățământ, locuri
cu pericol sporit de producere a accidentelor cu implicarea pietonilor.
Totodată, s-au stabilit cazurile unde
este interzisă amenajarea trecerilor su-

praînălțate pentru pietoni. Este vorba
despre „drumuri cu patru sau mai multe
benzi de circulație, străzile cu trei și mai
multe benzi de circulație într-un sens, în
adiacentul stațiilor de așteptare a transportului public, în preajma instituțiilor
medicale, parcuri auto, servicii de intervenție urgentă, pe căminele de vizitare a
rețelelor subterane, pe poduri și viaducte,
în curbe periculoase și la o distanță mai
mică de 200 de metri de intersecțiile semaforizate”, se arată în dispoziția semnată
de Victor Chironda.
N. M.

CONCURS
Primăria s. Iurceni , r-nul Nisporeni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei
vacante de director al Grădiniţei de copii ,,Guriţă de rai”, s. Iurceni, r-nul Nisporeni.
Persoanele interesate urmează să depună personal dosarul de concurs la sediul
Primăriei s. Iurceni, care va conţine următoarele acte:
1. Cererea de participare la concurs;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia actului de studii superioare pedagogice;
4. Curriculum vitae perfectat după modelul Europass;
5. Certificatul medical care atestă faptul că persoana respectivă este aptă din punct
de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;
6. Cazier judiciar sau declaraţia pe proprie răspundere.
Termenul de depunere a actelor:

vor alege pacienții care se
vor trata și care nu. Riscăm să renunțăm la alte
secții precum chirurgia

clusiv. În funcție de situația
epidemiologică, acestea pot
fi prelungite.
Natalia Munteanu

Până la data de 27.10.2020
Informaţii suplimentare la num. de telefon:
0 (264) -49-2-36 / 0 (0264) -49-2-38.
P

OBSERVATOR
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Alegeri noi, vicii vechi

Donații cu semne de întrebare
pe lista de susținători ai unui
candidat la prezidențiale
Unii donatori pentru grupul de inițiativă al candidatului Igor Dodon au obținut
anul trecut venituri oficiale
atât de mici, încât practic nu
au avut de unde dona. Pe unii
dintre ei reporterii de la Moldova Curata i-au întrebat de
unde au luat bani ca să doneze, iar răspunsurile au fost:
”Ne mai ajută părinții”, ”Am
muncit peste hotare” sau ”Am
dreptul să nu vă răspund”.
Moldova Curată a verificat și
listele de donatori ale altor
partide, însă deocamdată numai la grupul de inițiativă al
lui Igor Dodon au fost identificate persoane care, practic,
nu au avut de unde dona.
În raportul privind donațiile
pentru activitatea grupului de inițiativă al candidatului Igor Dodon
pentru perioada 14-18 septembrie
2020 figurează 15 persoane. Fiecare a donat câte o sumă cuprinsă
între 3700 și 8700 de lei. Unii au
declarat venituri foarte mici pentru anul trecut.
Vasilisa Anghel, consilieră
socialistă în Consiliul Raional
Strășeni, este trecută pe listă cu
o donație de 5400 de lei. În declarația de avere depusă pentru anul
2019 ea nu indică nici un venit.
Contactată de Moldova Curată,
consiliera a ascultat întrebarea,
apoi a închis telefonul. Ulterior,
nu a mai răspuns la apeluri. O altă
donatoare, Ina Zosim, consilieră raională la Florești, a donat
4100 de lei. Pe anul trecut ea a
declarat un venit de 16 242 de la
ICS Flograin Group SRL în calitate
de salariu. Alte venituri nu a avut.
Soțul său a câștigat 70 177 59 lei
drept salariu. Întrebată cu ce bani
s-a întreținut în condițiile în care
a dat partidului a patra parte din
ce a câștigat, Ina Zosim a răspuns:
”Mai avem și soț, părinții ne mai
ajută...”. De asemenea, rugată să

precizeze în ce formă a donat banii,
ea a răspuns că prin transfer. În
listă, toate donațiile sunt trecute
drept făcute în numerar. Iuri
Dimitriu, președintele organizației teritoriale din or. Codru
a PSRM și consilier socialist în
această localitate, a donat 5900
de lei, în timp ce declară un venit
din salariu pe anul trecut de 27 500
de lei. ”Nu consider necesar să răspund. Nu vă voi spune nici da, nici
nu. Am avut venituri mici? Păi am
și alte momente, am prieteni, tovarăși, nu înțeleg care e problema”,
a fost răspunsul lui Iuri Dimitriu.
Vladimir Ciolac, consilier raional la Râșcani, angajat în calitate
de inginer la Direcția Învățământ,
Tineret și Sport Râșcani (DÎTS),
a donat 4800 lei. Anul trecut el a
avut un venit de 6 746 de lei sub
formă de indemnizație de la Primăria Vasileuți și 370 de lei de la
DÎTS. Soția sa a câștigat 67 550
de lei. ”Dar de ce vă interesează
dacă am donat numerar sau prin
transfer? Sunt membru de partid
demult, am vrut să dau”, ne-a spus
Vladimir Ciolac, care a precizat ulterior că merge periodic la muncă
peste hotare, iar anul trecut la fel,
a muncit în străinătate.
Susținătorii altor candidați
În raportul financiar al grupului de inițiativă al candidatei
Maia Sandu pentru perioada 11
– 18 septembrie 2020 se arată că
de la persoane fizice echipa PAS
a adunat 59 800 de lei. Donatori
sunt 5 persoane, care au dat de
la 9 800 de lei până la 15 000 de
lei. Cele mai mari donații – câte
15 000 de lei – le-au făcut Vasile
Ghimp, trecut în listă ca „angajat”, și Valeria Lungu, despre
care se menționează că e antreprenoare. Așa cum aceste două
persoane nu dețin nici o funcție
publică și nu au putut fi identifi-

cate, Moldova Curată a solicitat
informații despre ele de la serviciul de presă al PAS. „Dna Valeria
Lungu și dl Vasile Ghimp au venit
la sediul PAS vineri, 11 septembrie, și au donat în numerar. Din
păcate, noi nu am solicitat datele
de contact, am colectat doar datele
necesare pentru donație - nume,
prenume, IDNP”, a fost răspunsul.
Grupul de inițiativă al candidatului Andrei Năstase nu a deschis
cont pentru cheltuielile de colectare a semnăturilor, ci a acceptat
donații doar sub formă de mărfuri
sau servicii. În primul raport financiar depus la CEC, cu o donație
de 20 000 de lei sub formă de
bannere figurează Ion Terguță, secretar general al Partidului
Platforma Demnitate și Adevăr,
care a confirmat pentru Moldova
Curată că a oferit partidului bannere pentru câteva zile.
Comisia Electorală Centrală a
informat portalul Moldova Curată

că va prezenta Serviciului Fiscal de
Stat lista persoanelor fizice care au
făcut donații candidaților. „Întrucât
comisia nu dispune de competențe
de investigare, aceasta va sesiza
organele de drept și va solicita
verificarea provenienței surselor
de venit ale donatorilor care nu au
beneficiat de nici o prestație socială
și nu au declarat nici un venit”, se
spune în răspunsul CEC.
Veaceslav Negruță:
”Serviciul fiscal
are instrumentarul necesar
să verifice acești donatori
chiar și în 30 de zile”
Fostul ministru al Finanțelor, Veaceslav Negruță, în prezent expert la organizația Transparency International Moldova,
constată că aceasta ar fi, de fapt,
„o situație tipică pentru partidele
care au probleme de transparență
a surselor financiare utilizate la fi-

nanțarea campaniilor electorale”.
„Serviciul Fiscal are la îndemână
instrumentarul pentru a iniția o
investigație fiscală față de donatorii/finanțatorii din campania
electorală. Astfel de investigații
pot fi efectuate relativ ușor și repede, în termen de până la 30 de
zile. Discrepanța între venituri
proprii și „donații” este un indiciu
direct de fraudare a procesului
electoral cu mijloace dubioase,
dar și un indiciu de fraudă fiscală”.
Viorica Zaharia, Lilia Zaharia
Varianta completă a investigației o puteți citi pe portalul MoldovaCurata.md, rubrica “Cunoaște-ți
candidatul!” (sub-rubrica “Alegeri
prezidențiale”)
Această investigație este realizată cu suportul Fundației Soros
Moldova. Opinia autorilor nu reflectă neapărat opinia Fundației
Soros Moldova.

În R. Moldova au fost înregistrate peste 50 de mii de cazuri de cancer
Cancerul provoacă cele mai multe decese
în rândul moldovenilor, după problemele
cardiace. Anul trecut, în Republica Moldova
au fost înregistrate peste 50 de mii de cazuri
de îmbolnăvire cu cancer. Cele mai frecvente tipuri au fost cancerul mamar și cel
colorectal. Totodată, au fost înregistrate 18
mii de decese asociate cu această maladie.
Datele au fost prezentate în cadrul celui
de-al V-lea Congres Național de Oncologie,
transmite Radio Chișinău.
Directorul Institutului Internațional de
Cercetare în domeniul Prevenției cancerului
din Lyon, Elisabete Weiderpass, a subliniat
că prevenirea și depistarea timpurie sunt
cele mai eficiente metode în lupta împotriva
cancerului și că cercetările în acest domeniu trebuie să fie fortificate în Republica
Moldova. „Obiectivele care urmează să fie
atinse până în 2025: în primul rând, să
fie redusă incidența cazurilor de cancer
de diverse tipuri. Cancerul este cauzat de
stilul de viață: consumul de alcool, nutriția

suboptimală și inactivitatea fizică. Al doilea
obiectiv este de a spori depistarea timpurie
a cancerului”, a spus Elisabete Weiderpass.
Ministra sănătății, muncii și protecției
sociale, Viorica Dumbrăveanu, a precizat
în ceea ce privește controlul cancerului

că eforturile trebuie consolidate pentru a
reduce incidența îmbolnăvirilor și a preveni
această maladie. „Să ne consolidăm pentru
a ridica nivelul de satisfacție a pacienților
în contextul actului medical asigurat de
specialiști, să dezvoltăm aspectele de reabi-

litare și componenta de îngrijiri paliative”,
a mai spus ministra.
Rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil
Ceban, a venit cu un mesaj de felicitare pentru Institutul Oncologic din Republica Moldova, care marchează 60 ani de la înființare.
„Dacă e să cuprindem cu gândul aceste șase
decenii și să facem o retrospectivă în trecere
a Institutului Oncologic, constatăm că aici,
în acest colectiv, cu dăruire de sine, profesionalism, înaltă spiritualitate, lucrează
oameni extraordinari, dedicați sistemului
de sănătate, pacienților, Universității de
Medicină, preluând din anul 1960 ștafeta de
la Dispensarul Oncologic Republican. Acest
Dispensar s-a transformat, îmbogățindu-se,
dezvoltându-se, reconstruindu-se, într-un
Institut Oncologic”, a transmis rectorul.
Datele statistice atestă că, pe plan global,
în fiecare an, sunt peste 18 milioane de persoane diagnosticate cu cancer, majoritatea
cazurilor soldându-se cu decese.
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Ce obiceiuri pot cauza
creşterea tensiunii arteriale

T

Hipertensiunea mai este numită şi „ucigaşul tăcut”, pentru
că simptomele apar foarte târziu,
când afecţiunile asociate, precum
bolile de inimă sau cele renale,
încep să se manifeste. Se estimează că una din cinci persoane
cu hipertensiune nu ştie că
are această problemă. În timp,
netratată, hipertensiunea poate
distruge vasele de sânge, inima,
plămânii, creierul şi rinichii.
Aşadar, e bine să ştim care sunt
cauzele ce pot duce la creşterea
tensiunii şi să încercăm, pe cât
posibil, să le evităm.
Tensiunea mai mare de
14 cu 9 (140/90) poate fi un
semn de hipertensiune, dar
pentru stabilirea cu certitudine
a acestui diagnostic, medicul
îţi va măsura tensiunea în diferite zile. La valori de peste
180/110, există riscul unei

crize hipertensive, caz în care
este indicată odihna pentru câteva
minute şi repetarea testului de
tensiune. Dacă aceasta se menţine
sau valorile cresc, apelează serviciul medical de urgență.
O criză hipertensivă poate
duce la atac cerebral, infarct,
insuficienţă renală sau lipsa cunoștinței. Simptomele tensiunii
crescute includ: dureri severe de
cap, anxietate, sângerări nazale şi
respiraţie îngreunată. Categorii
de persoane mai expuse riscului
de hipertensiune sunt: vârstnicii,
cele care au în familie cazuri de
hipertensiune sau diabet, gravidele.
Principalele obiceiuri
ce pot duce la creşterea
tensiunii arteriale
Consumul excesiv de sare –

Sursa: www.ashingtonhouse.com

ensiunea arterială crescută
(hipertensiunea) este o afecţiune cu care
majoritatea persoanelor vârstnice se
confruntă, dar v-aţi întrebat vreodată
care sunt cauzele ce pot duce la această
problemă? Desigur, mulţi veţi da vina pe valorile
crescute ale colesterolului, care înfundă arterele
şi cresc astfel presiunea sângelui, dar aceasta nu
este singura cauză a hipertensiunii.

este indicat să consumi cel mult
1,5 g de sare zilnic.
Stresul – deşi nu s-a descoperit o legătură directă între
stres şi creşterea tensiunii, este
posibil ca de vină să fie obiceiurile
nesănătoase ce apar ca urmare
a situaţiilor tensionate, precum
alimentaţia nesănătoasă, la ore
nepotrivite, consumul de alcool
sau fumatul.
Sedentarismul şi excesul
ponderal – kilogramele în plus
pun o presiune enormă pe vasele
de sânge care alimentează inima,
ceea ce poate duce la creşterea

tensiunii arteriale. Este recomandat să urmezi o dietă cu mai
puţine calorii pentru a slăbi şi să
renunţi la consumul de alimente
grase sau cu conţinut crescut de
zahăr. În schimb, consumă mai
multe fructe, legume, proteine
şi fibre.
Consumul excesiv de alcool – pentru a reduce riscul de
hipertensiune, ar trebui să bei cel
mult 2 pahare cu bere dacă eşti
bărbat şi doar un pahar dacă eşti
femeie.
Cafeaua – are un efect temporar de creştere a tensiunii arteri-

ale. Cu toate acestea, cafeaua nu
este considerată un factor de risc
în apariţia hipertensiunii. Limitează-te la două ceşti de cafea pe
zi şi nu vei avea probleme!
Anumite medicamente –
cele pentru ameliorarea simptomelor răcelii sau gripei pot cauza
o uşoară creştere a tensiunii arteriale. De asemenea, anticoncepționalele, antidepresivele şi analgezicele ar putea duce la valori mai
crescute ale tensiunii. Cere sfatul
medicului înainte de a lua astfel
de medicamente, mai ales dacă
ştii că suferi de tensiune crescută.

Strugurii, 5 motive
să îi consumi zilnic în sezon
Numeroase studii relevă că
strugurii au compuși ce luptă
împotriva instalării celulelor
canceroase în organism. Consumați-i proaspeți, alegeți struguri locali.
Strugurii au salvat viața economică a multor regiuni de-a lungul
istoriei și mapamondului. Vinul
influențează în multe feluri viața
oamenilor, depinde de cantitate…
Însă strugurii nu sunt valoroși
doar pentru vin, ci și pentru nutrienții pe care îi conține fiecare
boabă.

Sursa: www.wallpapers4u.org

Alimentul ieftin cu
care trăiești 100 de ani

Gândiți global,
alegeți struguri local
Deși îi găsim în fiecare sezon în
piețe, la supermarketuri proaspeți
sau sub formă de stafide ori compot sau dulceață, cel mai indicat
este să consumăm strugurii în sezonul lor și din surse locale. Dacă
se poate chiar imediat după ce au
fost culeși. Se spune că strugurii
îngrașă, ei bine, depinde de cantitățile consumate și de alimentele
care acompaniază o gustare din
struguri.
150 g de struguri au aproximativ 100 de calorii, din care aproximativ 27 g carbohidrați, proteine
1 g, fibre 1,5 grame și 0,2 grame
grăsimi. Strugurii sunt bogați
în vitamina C, 150 g conțin 27%
din doza zilnică recomandată.
De asemenea, au și un conținut
important din vitamina K (28%

din doza recomandată zilnic). De
asemenea, minunatele boabe mai
au în compoziție și vitamine din
grupul B, cupru, potasiu.
Nu aruncați coaja
și semințele strugurilor,
ele conțin nutrienți
și antioxidanți valoroși
Strugurii au peste 1.600 de
compuși benefici. Cei mai mulți sunt concentrați în semințe și
coaja de struguri. O cură cu struguri este recomandată și pentru
a contracara efectele radicalilor
liberi. Stresul oxidativ este asociat

cu boli cronice precum diabetul,
afecțiunile inimii sau stresul oxidativ.
Vinul roșu este asociat
cu o inimă sănătoasă
Strugurii roșii conțin o cantitate mai mare de antioxidanți
care se păstrează și după ce
strugurii au fermentat, ceea ce
îi conferă vinului roșu și mai
multe calități. Consumul moderat de vin roșu alături de un
stil de viață activ, alimentație
sănătoasă este asociat și cu sănătatea inimii.

În topul alimentelor pe care le consumă cei mai longevivi oameni
din lume se numără și fasolea. Iată ce beneficii are.
Ce alimente se consumă în „zonele albastre” sau locurile în care
locuiesc cei mai mulți centenari din lume? Din Okinawa, Japonia,
în Nicoya, Costa Rica, în Ikaria, Grecia, în Loma Linda, California, și până în Sardinia, Italia? Nutriționiștii ne spun care
sunt cele mai recomandate alimente pentru o viață longevivă. În
topul celor mai recomandate alimente, jumătate dintre ele fac parte
din familia leguminoaselor. Aici reamintim lintea, boabele de soia,
mazărea, năutul și fasolea.
O cercetare arată că fasolea nu numai că vine la pachet cu carbohidrați complecși, proteine și minerale, ci și suplimentează fibrele
necesare microbiomului nostru și accelerează sistemul imunitar. Ceea
ce are sens, deoarece locuitorii „zonelor albastre” nu se confruntă
cu obezitatea, diabetul, bolile cardiovasculare, demența și cancerul.
Fasolea, bună pentru organism și mediu
Pe lângă faptul că fasolea este sănătoasă pentru organismul nostru,
să nu uităm că este foarte ieftină. În plus, aceasta poate fi produsă
oriunde, de la zona ecuatorială, până în regiunile nordice. De asemenea, nu necesită congelarea și poate fi depozitată pentru o perioadă
mai lungă de timp. Fasolea este benefică chiar și pentru mediu, iar
asta pentru că redă nitrogenul necesar solului.
Dacă am face câteva modificări în dietă, să înlocuim consumul
de carne cu legume, s-ar putea reduce emisiile de gaz din producția
alimentară. Rezultatele pe care le arată o echipă de cercetători de la
Universitatea din Oxford sunt de până la 70%. (csid.ro)
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Prima școală de fotbal pe
plajă, inaugurată la Chișinău

O

școală specializată de fotbal pe plajă,
prima de acest gen în R. Moldova, a fost
inaugurată pe 3 octombrie curent de
Federația sportivă de profil. Ceremonia
festivă prilejuită de acest eveniment a avut loc pe
Arena „Beach Soccer Stadium FMF”, amplasată
în Parcul „La Izvor” din capitală. De menționat
că în cadrul instituției sportive vor fi instruiți
reprezentanți ai categoriilor de vârstă cadeți și
juniori.

Iulian BOGATU
În ziua inaugurării, pe terenul
de nisip al complexului sportiv,
dat recent în exploatare, și-au
făcut apariția peste 40 de copii
(anii de naștere 2008-2009),
reprezentanți ai Școlii Sportive
„Fulger” din Ialoveni. Timpul extraordinar de afară – marcat de
un soare mângâietor de toamnă
și de căldura emanată protector
de acoperământul de nisip al stadionului – concorda perfect cu
atmosfera de comuniune și voie
bună ce sălășluia în sufletele copilașilor, ghidați în activitățile lor
de pe terenul de joc de antrenorii
Toma Gîrbu și Octavian Cepoi.
O sărbătoare a bunăvoinței
După încălzire și exerciții de-

monstrative, protagoniștii au fost
repartizați pe echipe, jucând câteva meciuri amicale. Entuziasmul
lor tineresc învăluia în fluide debordante noua arenă, transmițând
celor care au avut fericita ocazie
să-i privească un sentiment de
apartenență la un eveniment
festiv ce urmează să dea un nou
impuls dezvoltării fotbalului pe
plajă autohton.
Prezent la eveniment, Eduard
Crețu, președintele Federației
Sportive de Fotbal pe Plajă din
R. Moldova (FSFPM), a declarat,
în exclusivitate pentru GAZETA
de Chișinău, că „școala proaspăt
înființată va permite copiilor să
cunoască mult mai bine acest gen
de sport, să dezvolte anumite abilități ce țin de motorică, dar și de
tactica unui meci de fotbal. Vom
organiza procesul de antrenamente astfel încât la lecții să poată participa cât mai mulți reprezentanți
ai școlilor sportive și ai cluburilor
de copii și juniori ce vor dori să
practice fotbalul pe plajă. Pentru
a pregăti specialiști capabili să
antreneze copiii în cadrul școlii,
vom organiza la Chișinău seminare în vederea obținerii licenței
de antrenor de categoria „C”, la

Echipa de baschet Los Angeles Lakers a surclasat în meciul
desfășurat pe 6 octombrie curent
formaţia Miami Heat, scor 10296. Astfel, clubul din California a
câștigat a treia sa partidă în cadrul
seriei finale a Ligii profesioniste
nord-americane de baschet (NBA)
şi mai are nevoie de o singură victorie pentru a cuceri titlul suprem
(scor general 3-1). La învingători
în mod deosebit au ieșit în evidență LeBron James (28 de puncte)
și Anthony Davis (22). A cincea
confruntare a finalei se va disputa
la 10 octombrie.

A demarat
primul turneu
post-pandemie
la șah
care vom invita lectori și de peste
hotare”.
Messi, Ronaldo și Neymar
– ași în fotbal pe plajă
„Este bine cunoscut faptul că
școală latino-americană, inclusiv
cea braziliană, a jocului cu balonul rotund are mari afinități cu
practicarea acestei probe estivale.
De aici vine nivelul înalt de tehnicitate pe care îl posedă sportivii
care de mici joacă fotbal pe plajă.
Astfel, Lionel Messi (Argentina),
Cristiano Ronaldo (Portugalia),
Neymar Jr (Brazilia) și-au început cariera pe plajele Oceanului
Atlantic, de la o vârstă fragedă.

În acest context, vreau să spun că
suntem gata să oferim serviciile
Arenei „Beach Soccer Stadium
FMF” și pentru cluburile moldovenești din fotbalul mare, în
vederea perfecționării măiestriei
fotbaliștilor noștri”, a specificat
Iurie Bulgăreanu, secretarul general al FSFPM.
Potrivit datelor oferite de
FSFPM, la noua școală specializată deja au fost înmatriculați
peste 70 de copii, antrenamentele urmând să fie desfășurate în
conformitate cu Instrucțiunile cu
privire la măsurile antipandemie
stabilite de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică
privind competițiile de fotbal.

Canotoarele D. Cociu și M. Olărașu –
campioane naționale

Canotoarele Daniela Cociu și Maria Olărașu
s-au învrednicit de medalii de aur la proba
de dublu în cadrul Campionatului Republicii
Moldova de canoe, desfășurat în weekendul
trecut pe apa lacului din Parcul „Valea Morilor”
al capitalei. Sportivele de la Centrul Sportiv de
Pregătire a Loturilor Naționale, antrenate de
dublul campion olimpic Viktor Reneiski, s-au
impus pe distanțele de 200 m și de 500 m.
„Avem noroc să fim ghidate de un campion
olimpic, de la care ne străduim să preluăm

Los Angeles
Lakers, la un
pas de titlu

secretele meseriei. Am început să progresăm
vertiginos imediat după ce Viktor Reneiski
a preluat cârma naționalei, în 2016. Pot să
spun că abia atunci am început să întrevăd
frumusețea acestui sport. Acum suntem cu
gândul la turneele de calificare la care vor fi
puse în joc biletele de acreditare la Jocurile
Olimpice de la Tokyo. Avem toate condițiile necesare în vederea creșterii valorice: un
antrenor de cea mai înaltă clasă, echipament
sportiv modern, inclusiv ambarcațiuni de ultim

model (Plastex, la simplu și dublu canoe), cu
capacități aerodinamice de excepție”, spune
Daniela Cociu, originară din s. Chircăiești,
Căușeni, locul de baștină al lui Nicolae Juravschi, dublu campion olimpic la canoe în
pereche cu Viktor Reneiski.
„Să știți că în proba de dublu este nevoie
de multă muncă, fiind foarte importantă și
înțelegerea reciprocă, calități pe care le avem
cu prisosință. În echipă este mai dificil să evoluezi, fiecare din membri având caracterul său
deosebit și o viziune proprie asupra procesului
de antrenamente... Ambele avem caractere
puternice, altfel nu am avea rezultate, și ne
înțelegem de minune. Visul nostru e să ne
calificăm la Jocurile Olimpice de la Tokyo;
ne vom strădui să convertim într-un avantaj
amânarea cu un an a acestora și să acumulăm
experiență, forță fizică și încredere în sine. Pe
plan internațional, adversarele noastre directe
sunt mai în vârstă decât noi cu vreo 5-9 ani,
așa că sperăm ca această amânare să fie mai
mult în favoarea noastră”, mărturisește Maria Olărașu, sportivă originară din s. Mingir,
Hâncești.
În celelalte probe s-au impus frații Serghei
și Oleg Tarnovschi (canoe dublu, 500 m), Ilie
Sprincean și Ilie Oprea (200 m), la seniori.
Menționăm că la campionatul național de
canoe au concurat în jur de 120 de sportivi.
I.B.

Prima competiție internațională post-pandemie la șah, cu
excepția celor desfășurate online,
a debutat la Stavanger (Norvegia).
Meciurile celei de-a VIII-a ediţii a
turneului Altibox Norway Chess,
care a întrunit elita șahului mondial, se vor disputa în perioada
5-16 octombrie. După două etape,
lider este americanul Fabiano Caruana (nr.2 în ratingul mondial),
cu 6 puncte în palmares. El este
urmat în clasament de iranianul
Alireza Firouzja (nr.22; 4 p.), armeanul Levon Aronian (nr.9; 4
p.), norvegianul Magnus Carlsen
(nr.1, 3 p.), polonezul Jan-Krzysztof Duda (nr.15, 0 p.) şi norvegianul Aryan Tari (nr.133, 0 p.).

B. Kosgei
a câştigat
maratonul
Londrei

Deţinătoarea recordului mondial, kenyana Brigid Kosgei, a
câştigat al doilea an consecutiv
cursa feminină a maratonului
Londrei, parcurgând distanţa
de 42,195 km în 2:18,58 ore. Pe
treapta a doua a podiumului de
premiere a urcat reprezentanta
SUA, Sara Hall (2:22,01), iar medalia de bronz și-a adjudecat-o
campioana mondială în exercițiu, Ruth Chepngetich, (2:22,05),
atletă din Kenya. Învingătoarea
a intrat în posesia unui cec de
30 000 de dolari SUA.

18
GAZETA de Chișinău

TUTTI-FRUTTI

Vineri / 9 octombrie / 2020

Te c a u t !

AFIȘ

„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)

TEATRE
09.10 „Storcătorul de fructe” de Ilia Cilaki, ora 18.00.
10.10 „Carnavalul” după I.L. Caragiale, ora 18.00.
11.10 „Filumena Marturano sau divorț în stil italian” de Eduardo de Filippo, ora 18.00.

Carul cu bancuri
- Ai slăbit grozav! Ai o dietă nouă?..
- Da. Legume – cartofi, morcovi, sfeclă...
- Le fierbi sau le prăjești?
- Le sap!!
Un ascultător sovietic ne întreabă dacă e adevărat
că, după accidentul nuclear de la Cernobîl, oamenilor
le-au căzut dinții.
Noi răspundem că da, dar nu tuturor, ci numai
acelora care nu și-au ținut gura.
- Cum se numește acel legământ ce apropie o
femeie de un bărbat?
- Un colier...
La examen. Profesorul:
- Iarăși nu te-ai pregătit? Data trecută mi-ai promis că în acest semestru vei fi un om nou...
Studentul:
- Eu am devenit un om nou, dar și acesta s-a
dovedit un leneș.

Era o cameră la spitalul de boli mintale în care
toți pacienții se făceau că conduc, numai unul stătea
pe scaun.
Directorul îl dă afară crezând că s-a vindecat.
Cum îl scoate afara, și el începe să conducă.
- Păi, ce faci, mă?
- Păi, cum doreai să întorc tirul acolo?
Un tip bate la poarta unei case. Un câine se ridică
în două picioare și-i spune:
- Stăpânul nu e acasă!
Tipul leșină de spaimă. Când își revine, îl întreabă
pe câine:
- Dacă ești câine, de ce nu latri?
- Pentru că n-am vrut să vă sperii!

- Tată, mi-ai povestit că odată te-au dat afară
de la școală?
- Da, Bulă. Dar de ce mă întrebi?
- Pentru că istoria se repetă...

Un scoțian pe patul de moarte:
- Mamă, ești aici?
- Da, fiule, sunt aici!
- Nevastă, ești aici?
- Da, bărbate, sunt aici!
- Copii, sunteți aici?
- Da, tată, suntem aici!
- Toată lumea e aici??
- Da, măi, toți suntem aici!
- Atunci de ce e lumina aprinsă la bucătărie?

Un bețiv care promisese să se lase de băutură
intră într-un bar:
- Un pahar cu lapte dulce!
- Ne pare rău, nu ținem!
- Bine. Atunci, un pahar de lapte bătut!
- Nu înțelegeți, ăsta nu e lactobar! N-avem nici
un fel de lapte! Doar băuturi alcoolice!
- Dumnezeu mi-e martor că am încercat!... Dă-mi
un whisky mare!

Un bătrân are probleme cu auzul și se duce la un
medic, care îi dă un aparat auditiv. Peste o lună se
întoarce la cabinet.
- Aparatul își face treaba, auzul dvs. e perfect...
Cred că familia este foarte bucuroasă că puteți auzi
din nou?
- Aa, nu le-am spus încă, doar stau și ascult conversațiile... Mi-am schimbat testamentul de trei ori
până acum.

Sudoku

„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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Lidia BOBÂNĂ

În aceeaşi zi, Năstica a trecut
cu traiul în casa lui Nichita, care
vă dați seama ce bogătan era și ce
mai cuibuşor construise pentru
familia lui. Bucuros el că în câteva
luni va avea un copil, mulţumită
Nastea că, până va naşte odrasla,
va avea de toate. Şi doar Svetlana,
nevasta lui Nichita, nu era încântată deloc. Ea una nu și-a dorit niciodată copii, ar fi putut să nască
și în fiecare an, dar nu se închipuia
pe sine în rol de mamă. Aşa că l-a
minţit pe Nichita că e stearpă în
urma unei boli din copilărie.
Soţia lui Nichita
o calomniază pe Nastea
În toţi anii căsniciei lor s-a protejat pe ascuns de el şi nu-i păsa
deloc că nu va avea urmaşi. Svetlana trăia pentru plăcerile sale și
se iubea numai pe sine. Faptul că
Nichita a adus în casă femeia ceea
i-a stricat toate planurile nevestei. Nu-și închipuia cum o să se
descurce cu copil mic, pentru că-și
dădea seama că-i revine rolul de
mamă, pentru care nu era pregă-

tită. Puțin spus că era tulburată,
îngrozită chiar. Nu știa cum să
alunge intrusa, s-o batjocorească
în aşa fel încât lui Nichita să i se
lepede de ea şi cu atât mai mult
de visul să aibă un copil vreodată.
Întâi a învinuit-o de furt. Cică
i-au dispărut câteva şiraguri de
bijuterii, din cele scumpe, fireşte!
Apoi că a prins-o punând ceva în
mâncare „Oare nu vrea să ne otrăvească?”, îl întreba ea pe Nichita.
„Linişteşte-te, i-a spus soţul, cum
naşte o alung.” Tu ai grijă cu ce
scoatem copilul din spital, cumpără tot ce trebuie de la farmacie, din
magazine, să fim pregătiţi pentru
eveniment.
Năstica locuia a treia lună în
casa lor și îi devenise atât de dragă
lui Nichita încât bărbatul nu scăpa
nicio ocazie s-o atingă măcar în
treacăt. Ba punea mâna pe burta
ei să simtă cum se mişcă viitorul
lui urmaş, ba o atingea ușor cu
palma pe obraz, ba-i aranja părul
ciufulit.
Nichita divorţează
şi se însoară cu Nastea
Ce s-o mai întind, s-a îndrăgostit Nichita! Era frumoasă fata și
sarcina o făcea și mai atrăgătoare.
Svetlana, care le vedea pe toate
căci nu era femeie proastă, într-o
zi, când a dat peste bărbatu-său că
o sărută pe obraz pe sărăntoaca de
Nastea, i-a zis că vrea să divorțeze
și că împart averea în jumătate.
„Bine, i-a răspuns Nichita, fă lista
ce dorești să iei din casa asta și
valea, fato, că m-am săturat de
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Anastasia (2)

tine! Ia aminte, nu te-am alungat
eu, te-ai dus de bună voie.”
Într-o lună, Nichita era flăcău.
Până să nască Nastea, el a și luat-o
de nevastă, să se nască copilul lor
cu toate actele în regulă. Lui Nichita îi era atât de dragă nevasta
asta, care se rostogolea prin casă
ca o raţă, încât de fericire nu-i
mai ardea să umble la serviciu.
Toate afacerile le dirija de acasă,
partenerii lui făceau cale bătută zi
de zi până la el. Tuturor le spunea
că iubita lui îi va naște un fecior,
știa deja că băiat va fi, mai zicea
că va deschide o nouă afacere de
prestări servicii și că asta îi va reveni cu anii fiului. Nu scăpa nicio
ocazie să-și ridice în slăvi nevasta
și să spună tuturor că n-a trăit
niciodată mai bine ca acum.
Au făcut patru fii împreună
Când s-a născut Nicu – căci i-a
dat numele tatălui său – a petrecut
o săptămână. Și-a adunat întâi rudele să-i vadă odorul, apoi vecinii
şi prietenii. Năstica era speriată de

ce i se întâmplă. Nu era îndrăgostită de Nichita, dar nici antipatic
nu-i era bărbatul, dar oricum atâta
bine a dat peste ea că-i era frică nu
cumva norocul acesta să dispară
într-o zi. Cu timpul, s-a obişnuit,
ba chiar prinsese să-i placă rolul
de nevastă iubită și alintată, mai
ales că Nichita i-a adus și ajutoare
în casă – o menajeră și o dădacă pentru fiu. Pe Năstica o ținea
pentru dânsul, aveai impresia că
femeia asta e prima în viața lui și
minunea de pe pământ!
N-a trecut nici un an şi jumătate
de când erau împreună și Năstica
îi mai naște un fiu. N-a vrut ea atât
de repede să mai nască unul, dar
dacă s-a întâmplat, a zis că e mai
bine așa, de se întâmplă vreodată că-i trece dragostea bărbatului
pentru ea, îi lasă fiul drept şi-l ia
pe cel mai mare cu dânsa. În felul
acesta, voia să-i mulțumească lui
Nichita, care i-a dat atâtea bucurii
nevisate de o orfană.
Dar uite că trece un an, trec
doi, trec zece și Nichita nu se mai
satură de soția lui. Prinsese și ea

dragoste de dânsul și-l jelea că
muncește peste poate, că reușește
și de familie să aibă grijă. Între
timp, se mai născuseră trei copii
și avea Nichita la 49 de ani tocmai
cinci și toți băieți. N-a făcut niciodată vreo diferență dintre cel adus
în casă și cei făcuți de dânsul. Ba
se părea uneori că ținea chiar mai
mult la Nicu, pentru că era copil
cuminte și învăța bine.
Svetlana se răzbună
Dar în casa omului se întâmplă
zile mai bune și mai puțin plăcute.
Nici pe Nichita nu l-a păzit Domnul
de necazuri. Nu se știe care dintre
partenerii lui de afaceri a început
să-i pună bețe în roate, mai târziu
a aflat cine, dar nu mai putea face
nimic. A pierdut o întreprindere,
în care avea doar 45% de acțiuni,
restul erau ale muncitorilor. Ei
bine, prietenul cel mai apropiat
și partenerul de afaceri, care-i furniza materie primă pentru fabrică, într-un timp record a devenit
patronul lui. I-a vândut Nichita și
acțiunile, pe care le deținea, numai
să nu-l mai vadă în ochi niciodată. Apoi o altă afacere porni să se
clatine. În spatele acestor încercări
de a-l distruge erau rudele Svetlanei, prima lui nevastă care a rămas
necăsătorită după divorț.
Zic, a avut Nichita perioade
grele până și-a revenit. În tot acest
răstimp, alături i-a fost Nastea,
femeia pe care a adus-o în casa lui
temporar, până îi va da un copil,
dar care a rămas în inima și în
cuibul lui pentru totdeauna.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

„Lumea ta” este plină
de oameni de care simți
că te leagă ceva puternic și
profund. Totul pare a fi nebunesc de amuzant atunci
când conexiunile de care
ai parte îți oferă un cadru
liniștit și propice dezvoltării personale. Nevoia de a-i
ajuta pe cei din jur să facă
față stresului este un mod
abil de a te lupta cu propria
stare anxioasă.

Răbdarea este o calitate
necesară pentru ca viața
noastră să fie una armonioasă. Va trebui să iei decizii importante. Nu este o
perioadă propice pentru
cheltuieli. Frânturi din
mintea ta sunt foarte creative în această săptămână.
Ai putea profita pentru a
schimba ceva din punct de
vedere profesional.

Ai multe planuri pe care
ai vrea să le onorezi, dar,
din păcate, multe dintre
ele vor fi anulate. Flexibilitatea în plan profesional
te ajută să faci lucrurile
într-o manieră degajată,
mai ales atunci când timpul este dușmanul tău. A fi
generos cu cei din jur este
o caracteristică definitorie
a personalității tale.

Îți dorești mai multă apropiere în raport cu
anumite persoane, dar te
simți „blocat”. Poate totul
ar fi mult mai ușor chiar și
pentru tine dacă ai accepta
propriile greșeli. Nimic din
ceea ce vei trăi în această
săptămână nu va reuși să te
apropie de anumite obiective profesionale. Încearcă
să nu mai muncești până la
epuizare!

Pe parcursul acestei săptămâni, în anumite zile mai
încărcate din punct de vedere emoţional, îţi îndrepți
destul de mult atenția către
trecut. La o mai atentă introspecție, descoperi că nu
ai depășit anumite experiențe traumatizante. Atunci
când vine vorba de carieră,
este foarte important să rămâi consecvent în tot ceea
ce faci.

Tonusul tău psihic are de
suferit pe parcursul întregii
săptămâni. Deși informațiile
pe care încerci să le integrezi
nu reprezintă ceva nou pentru tine, temerile pe care le ai
în raport cu anumite lucruri
sau persoane iau amploare.
Niciodată nu te-ai simțit mai
furios ca acum. Ai multe lucruri de spus, dar te inhibi
pentru a evita să faci vreun
rău celor din jur.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Anturajul de prieteni
în care te afli în prezent
are un efect negativ asupra
motivației tale profesionale. Eșecurile celorlalți
au rezonat dintotdeauna
în propriile acțiuni și astfel ajungi să te complaci.
Această săptămână îți oferă însă noi oportunități
pe care este indicat să le
fructifici.

Îți dorești ca cei din jur
să nu își mai proiecteze asupra ta propriile frustrări sau
neajunsuri. Această simplă
cerință duce de multe ori
la conflicte, dar vei reuși
totuși să îți temperezi iritarea. Influența pe care o
primești din partea astrelor
te provoacă să alegi între
totul sau nimic, indiferent
de situația în care te afli.

Alegi întotdeauna să te
înconjori de persoane loiale
și demne de încredere. Acesta este unul din principiile
tale. Dacă în familie au loc
conflicte, este indicat să nu
intervii. Te încarci cu energie
negativă, iar rezolvările cu
siguranță nu le deții. O vorbă
bună și împăciuitoare este
tot ceea ce poți și trebuie să
faci în raport cu cei din jur.

Ești o persoană care iartă cu ușurință, dar nu uită
niciodată nimic din ceea ce
trăiește. Chiar dacă de multe
ori ți-ai fi dorit să te pui pe
primul plan, nimic din jurul
tău nu te-a ajutat să faci asta.
În plan profesional, cei din
jur consideră că ai o abilitate
extraordinară de a-i mobiliza și de a-i motiva. Această
calitate te face un bun lider.

Ești o fire determinată și
sigură de potențialul pe care
îl deține, dar acest lucru nu
este suficient. În această
săptămână ai senzația că
tot ceea ce se întâmplă este
împotriva ta. Este important să îţi menţii motivaţia
la cote maxime. Astrele îți
transmit inspirație și multă vitalitate. Încrede-te în
semnalele din jurul tău!

De cele mai multe ori,
acțiunile noastre nu reprezintă de fapt decât „carcasa” a ceea ce este înăuntrul
nostru. Pentru starea ta de
bine, devine imperioasă
ideea de a petrece cât mai
mult timp singur. Ai nevoie de asta. Ai nevoie de o
perioadă calmă în care să
reușești să iei lucrurile ca
atare, indiferent de context.
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Luni, 12 octombrie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Studio rugby
11.05 Rugby - Cupa României
-Tomitanii Constanta - CSA Steaua
Bucuresti
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Breaking Fake News
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Electorala 2020. Alege presedintele!
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 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 Electorala 2020. Alege presedintele!
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Discover România
13.30 Catherine - bucătar la Roma
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!

19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zileiSport
21.00 România 9
22.10 Film: Un oraş violent
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Catherine - bucătar la Roma
02.15 Film: Un oraş violent
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
05.00 Dispăruţi fără urmă
05.55 România 9
TVR 2
07.00 România… în bucate
07.35 Documentar: 360°-GEO
08.35 Discover România
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 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.29 România… în bucate
17.55 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Imposibila iubire
02.45 România… în bucate
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate

05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 “Tezaur”
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Portrete în timp
10.45 Chişinău: ieri şi azi
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 Cântec, dor şi omenie
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Concert L. Moraru
18.20 Emisiune muzicală. «Dor
de voi»
19.00 Mesager
19.45 Respiro
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 “Casa pumnalelor
zburatoare”
01.35 Bună dimineaţa
03.20 Vector european
03.50 Respiro
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Ups! Am pierdut arca
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Ghepardul adoptat
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Miss spider - filmul
14.30 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 Castelul de Diamant
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: Chemarea
răzbunării»
00.15 Ştirile
00.45 Film “Central Intelligence”
03.00 Superspeed la Pro TV
03.30 Arena bucătarilor
04.00 “Lecţii de viaţa”
05.00 “Ce spun românii”
ProTV Internațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă

PROGRAME TV
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Trigger
13.00 Lupta în bucate
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Tur Retur
18.00 Ultima Paradă
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

16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
394
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 22
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
397
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 756
21.00 Film: MESAJ SÂNGEROS
23.00 Serial: Mr. Bean, ep. 5 şi 6
00.15 Serial: Mr. Bean: inspectorul
fowler, ep. 5 şi 6
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 Т/с «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

TV8

STS Mega

06.00 Наша американская
история
07.10 Ştiri de week-end
08.00 Х/ф “Глава 27”
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 Х/ф “Хотел бы я быть здесь”

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 Т/с “Кухня”
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с «Кухня»
19.00 Ştiri
19.15 Шоу «Светлые новости»
19.30 Т/с «СеняФедя»
20.30 Ştiri
20.45 Т/с «Кухня. Война за отель»
21.45 Т/с «Сториз»
22.45 «Уральские пельмени.
Любимое»
23.45 Т/с «Одна за всех»
00.00 Утро на CTC
01.00 Muzica la STS
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф “Мишу из Д’Обера”
18.00 Efectul 9.6
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф “Скорость: автобус 657”
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 “Вечер. Настоящее время”
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Cutia neagră
04.00 Х/ф “Хотел бы я быть здесь”
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”
20.00 Serial “O nouă şansă”
21.00 Serial “Camera 309”
22.00 Serial “Iubire ascunsă”
23.00 Serial “Iubire ca în filme”
00.00 Serial “În sfârşit, există
Paradis”
01.00 Film “O nouă şansă”
02.00 Serial “Iubire ca în filme”
03.00 Serial «Dincolo de noi»
04.00 «Ce se întâmplă, doctore?»
04.15 Serial «Iubire ascunsă»
05.00 Serial «Fără privirea ta»
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Serial: Dragoste şi ură, ep. 755
09.30 Film: VIEŢI FURATE
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping

Marți, 13 octombrie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Liga
Zimbrilor Etapa 9 - CSA Steaua
Bucureşti - AHC Dobrogea Sud
12.35 Natură şi aventură
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Lumea şi noi
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Electorala 2020. Alege presedintele!
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dosar România
03.00 Un doctor pentru
dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Electorala 2020. Alege presedintele!
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping

Vineri / 9 octombrie / 2020
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Discover România
13.30 Catherine - bucătar la Roma
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Laleaua
Neagră
00.10 Telejurnal Sport Meteo
00.55 Serial: Comisarul Rex
01.55 Catherine - bucătar la Roma
02.20 Telecinemateca Laleaua
Neagră
04.20 Telejurnal Ştiri Tema zilei
05.05 Adevăruri despre trecut
05.57 România 9

07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Balto II: Aventurile unui lup
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Mania bivolului moscat
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Miss Spider: Prinţul, Prinţesa
şi Albinuţa
14.30 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie în Rapunzel
22.00 Curiosul George

TVR 2
07.00 România… în bucate
07.30 Serial: Iubirea unei doamne
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 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.29 România… în bucate
17.55 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Totul despre mama
mea 103’
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Chişinău: ieri şi azi
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 F/d
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 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 «Tezaur»
18.45 Cântec, dor şi omenie
19.00 Mesager
19.45 Chişinău: ieri şi azi
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
00.35 «Musafirul»
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
03.50 Medalion muzical
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul

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 «Magnificent Seven»
02.30 «Vorbeşte lumea»
05.00 Ce spun românii
ProTV Internațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Renegat
18.00 Ultima Paradă
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 “Скорость: автобус 657”
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 “Бэндслэм”

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
14.15 Наша американская
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф “Иностранец”
17.40 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф “А вот и она”
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 “Бэндслэм”
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”
12.45 Film “O nouă şansă”
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 “O nouă şansă”
21.00 Serial “Camera 309”
22.00 Serial “Iubire ascunsă”
23.00 Serial “Iubire ca în filme”
00.00 Serial “O nouă şansă”
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»

18.00 Т/с «Кухня»
19.00 Ştiri
19.15 Шоу «Светлые новости»
19.30 Т/с «Кухня. Война за отель»
20.30 Ştiri
20.45 Т/с «Кухня. Война за отель»
21.45 Т/с «Сториз»
22.45 «Уральские пельмени.
Любимое»
23.45 Т/с «Одна за всех»
00.00 Утро на CTC
01.00 Muzica la STS
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Miercuri, 14 octombrie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Universul credinţei
12.30 Timişoara, capitală culturală
europeană
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 Electorala 2020. Alege presedintele!
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII 21 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut

Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 756
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. 22
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
395
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 23
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
398
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 757
21.00 Film: VÂNĂTORUL DE
DRAGONI
23.00 Film: MESAJ SÂNGEROS
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 Т/с «Кухня»
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
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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 Electorala 2020. Alege presedintele!
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Universul credintei
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Discover România
13.30 Catherine - bucătar în Irlanda
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Handbal feminin Liga Florilor. Etapa 1
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
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 în Irlanda
02.10 Levintza
02.35 Şah mat
03.00 Ora regelui
03.50 Pro Patria
04.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei
05.00 Tezaur folcloric
05.55 România 9
TVR 2
07.00 România… în bucate
07.30 Serial: Iubirea unei doamne
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 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.29 România… în bucate
17.55 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Mi-e dor de tine

23.02 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Mi-e dor de tine
03.05 Sport
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
08.30 Domnului să ne rugăm
10.00 Program de inaugurare
oficială a Hramului Oraşului
11.15 Stil nou
11.45 Chişinău: ieri şi azi
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.25 Desene animate «Spirited
away»
15.30 Russkii mir
16.00 Tablou muzical-literar «Urare
pentru Chişinău»
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Chişinău: ieri şi azi
17.30 Tablou muzical-literar «Urare
pentru Chişinău»
19.00 Mesager
19.45 Respiro
20.00 Emisiune muzicală. «Dor
de voi»
21.00 Ştirile
21.25 Moldova de Patrimoniu
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Hramul oraşului Chişinău.
Orchestra Fraţilor Advahov
01.10 Ştiri Externe
01.35 Bună dimineaţa
02.50 Emisiune muzicală. «Dor
de voi»
03.20 La noi în sat
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.35 Mesager
20.00 Tablou muzical-literar «Urare
pentru Chişinău»
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 Benjamin şi leii de la circ
09.30 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie şi Castelul de Diamant
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 Ups! Am pierdut arca
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 Ferma
21.45 Fotbal Nations League: România - Austria
00.45 Ştirile
01.15 Film «Kickboxer: Vengeance»
03.00 «Apropo TV»
04.00 Lecţii de viaţă
05.00 Ce spun românii
ProTV Internațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping

14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată

15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Vara Rachetelor
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Cabinetul din umbră
TV8
06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф “А вот и она”
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: часть вторая”
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф “Пенелопа”
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Cu dragoste pentru Chişinău.
Concert
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: часть вторая”
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 “O nouă şansă”
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 “O nouă şansă”
21.00 Serial “Camera 309”
22.00 Serial “Iubire ascunsă”
23.00 Serial “Iubire ca în filme”
00.00 Serial “O nouă şansă”
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. 757
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. 23
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
396
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17.15 Serial: Veterinarul, ep. 24
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
399
20.00 Film: LEGEA LUI BANKS
22.00 Film: CU POLIŢIA PE URME
00.00 Film: VÂNĂTORUL DE
DRAGONI
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 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 Т/с «Кухня»
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с «Кухня»
19.00 Ştiri
19.15 Шоу «Светлые новости»
19.30 Т/с «Кухня. Война за отель»
20.30 Ştiri
20.45 Т/с «Кухня. Война за отель»
21.45 Т/с «Сториз»
22.45 «Уральские пельмени.
Любимое»
23.45 Т/с «Одна за всех»
00.00 Утро на CTC
01.00 Muzica la STS
Joi, 15 octombrie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Liga
Florilor Etapa 1 - SCM Gloria BuzauCSM Bucureşti
12.35 Descălecaţi în Carpaţi
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste

16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Electorala 2020. Alege presedintele!
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 A doua Românie 6 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Adevăruri despre trecut
03.00 Un doctor pentru
dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Electorala 2020. Alege presedintele!
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping

10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Discover România
13.30 Catherine - bucătar în Irlanda
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Handbal feminin Liga Florilor. Etapa 1
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 România 9
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Dubrovnik
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Politică şi delicateţuri
01.45 Catherine - bucătar în Irlanda
02.10 Eu pot!
03.00 Replay
03.50 M. A. I. aproape de tine
04.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
05.00 Profesioniştii…
05.55 România 9
TVR 2
07.00 România… în bucate
07.30 Serial: Iubirea unei doamne
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 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.29 România… în bucate
17.55 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Inspiraţie pentru crimă
22.45 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Engleză la minut
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Inspiraţie pentru crimă
02.40 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Filler călătorie toamnă
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Ştiinţă şi inovaţii
10.00 Desene animate “Spirited
away”
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.25 F/d
13.40 Cine vine la noi!
14.35 F/d
15.30 Serial «Pentru fiul meu»
15.45 Erudit cafe
16.20 Chişinău: ieri şi azi
16.30 Emisiune muzicală. «Dor
de voi»
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 În ritmul dansului
18.45 Respiro
19.00 Mesager
19.45 Chişinău: ieri şi azi
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.25 «Musafirul»
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial «Pentru fiul meu»
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 Romeo şi Julieta, pecetluit cu
un sărut
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
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11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Rapunzel
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 II: Aventurile unui lup
21.50 Enchantimals: Poveşti din
Everwilde
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф “Почувствуй ритм”

ProTV

Național

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 «Cu lumea-n cap»
02.00 «Arena bucătarilor»
02.30 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV Internațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV

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 “O nouă şansă”
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 “O nouă şansă”
21.00 Serial “Camera 309”
22.00 Serial “Iubire ascunsă”
23.00 Serial “Iubire ca în filme”
00.00 Serial “O nouă şansă”
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»

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Start show România
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. 24

15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
397
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
400
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 758
21.00 Film: BĂIEŢI BUNI, BĂIEŢI
RĂI
23.15 Film: LEGEA LUI BANKS
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

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 Vara Rachetelor
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

Canal 2

TV8

STS Mega

06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Cu dragoste pentru Chişinău.
Concert
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 “Почувствуй ритм”
14.15 Наша американская
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф “Съемки в Палермо”
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф “Теория хаоса”
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 “Вечер. Настоящее время”
00.25 Нью-Йорк, New York

06.00 Утро на CTC
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Loteria naţională
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 Т/с «Кухня»
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с «Кухня»
19.00 Ştiri
19.15 Шоу «Светлые новости»
19.30 Т/с «Кухня. Война за отель»
20.30 Ştiri
20.45 Т/с «Кухня. Война за отель»
21.45 Т/с «Сториз»
22.45 «Уральские пельмени.
Любимое»

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

PROGRAME TV
23.45 Т/с «Одна за всех»
00.00 Утро на CTC
01.00 Muzica la STS
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Vineri, 16 octombrie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Liga Florilor Etapa 1 - SCM Craiova - SCM
Ramnicu Valcea
12.35 Regatul sălbatic
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Electorala 2020. Alege presedintele!
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Dăruieşte Românie! 2 ani
22.30 Gala umorului
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 Electorala 2020. Alege presedintele!
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Discover România
13.30 Micile vedete în bucătărie
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.10 Film: Regatul interzis
23.00 #Creativ
23.30 Fan/Fun urban
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Exclusiv în România
02.30 Film: Regatul interzis
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
05.00 Garantat 100%
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 România… în bucate
07.30 Serial: Iubirea unei doamne
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 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.25 România… în bucate
17.50 Documentar: Frumuseţile
Tării Galilor
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 Documentar: Frumuseţile
Tării Galilor
03.00 Filler călătorie toamnă
03.05 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
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
10.20 Dinastia Văluţă
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”
15.45 Cântec, dor şi omenie
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 Chişinău: ieri şi azi
19.55 F/d
21.00 Ştirile
21.25 Zona ARS
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial «Pentru fiul meu»
23.15 Ştiri Externe
23.40 O seară în familie
00.40 În ritmul dansului
01.10 Bună dimineaţa
02.55 F/d
03.55 Chişinău: ieri şi azi
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
13.25 F/d
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 Cei trei purceluşi
09.30 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în
sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Ups! Am pierdut arca
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 Benjamin şi leii de la circ
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 Film “Now you see me: Jaful
perfect”
00.45 Serial “Vlad”
02.45 “Lecţii de viaţa”
03.30 Vorbeşte lumea
ProTV Internațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii

Vineri / 9 octombrie / 2020
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Masked Singer România
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Masked Singer România
04.30 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Renegat
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Filme şi Staruri
18.00 Ultima Paradă
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Триггер
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Dumnezeii
00.30 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Ora Expertizei
06.00 Asfalt de Moldova
TV8
06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф “Теория хаоса”
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 “Дорогой Джон”
14.15 Наша американская
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф “На грани”
17.30 Cutia neagră. Plus
18.00 Artizanii gustului
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф “По небу босиком”
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 “Вечер. Настоящее время”
00.00 Х/ф “Выстрел в пустоту”
02.00 Ştirile TV8
02.45 Întreabă gheţu
04.00 Х/ф “Дорогой Джон”
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 “O nouă şansă”
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 “O nouă şansă”
21.00 Serial “Camera 309”
22.00 Serial “Iubire ascunsă”
23.00 Serial “Iubire ca în filme”
00.00 Serial “O nouă şansă”
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. 758
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. 398
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
401
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 759
21.00 Serial: Mr. Bean
22.15 Serial: Mr. Bean: inspectorul
fowler, ep. 7 şi 8
23.30 Film: CU POLIŢIA PE URME
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 Т/с «Кухня»
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с «Кухня»
19.00 Ştiri
19.15 Шоу «Светлые новости»
19.30 Т/с «Корни»
20.30 Ştiri
20.45 Т/с «Корни»
21.15 Сезоны любви
22.45 «Уральские пельмени.
Любимое»
23.45 Т/с «Одна за всех»
00.00 Утро на CTC
01.00 Muzica la STS
Sâmbătă, 17 octombrie
TVR Moldova
07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Cap compas
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Documentar
13.00 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Amintiri din infern - Transnistria
15.00 Film: Un om în Loden
16.30 Lumea azi
17.00 Serial: Il luce
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Reteaua de idoli
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Un om în Loden

00.30 Lumea azi
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Drag de România mea!
03.50 Discover România
04.00 Reteaua de idoli
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Serial: Il luce
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 #Creativ
12.10 Replay Best of
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Cooltura
16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia Diego Velázquez - Las Meninas
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Misterele Bucureştilor
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Lumea azi
01.30 Cooltura
02.00 Film: Misterele Bucureştilor
03.40 Meteo
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 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Dragă Frankie
22.00 Serial: Viaţa visată
23.00 Zile cu stil
00.10 Film: Dragă Frankie
02.00 Serial: Viaţa visată
02.55 Discover România
03.05 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Micii detectivi şi taina
femeii în alb
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.30 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Magazinul copiilor
10.05 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 «Povestitorul satului». Festival de folclor
16.00 Artelier
16.30 Art - club
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 «Banditele»
22.55 Ştirile (rus.)
23.15 Ştiri Externe
23.40 Zapovednik
23.55 Concert în Europa
01.00 Serial “Poftă bună”
01.30 Bună dimineaţa
03.15 La noi în sat
04.00 Ştiri Externe
04.25 O seară în familie
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.00 Barbie în Prinţesa şi Sarmana
Croitoreasa
09.30 Barbie (tm) Printesa şi Vedeta
Pop
10.50 Aventurile sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Balto II: Aventurile unui lup
14.50 Enchantimals: Poveşti din
Everwilde
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
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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 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film “Flicka”
13.00 Ferma
15.00 Film “Lea e de ajutor”
17.00 Masked Singer România
19.00 Ştirile
20.00 Film “Mila 22”
21.45 Film “Turnul Întunecat”
23.45 Film “Joy”
02.15 Film “Wanderlust”
04.15 Film “Flicka”
ProTV International
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 La Măruţă
12.00 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 ApropoTv
14.00 Lecţii de viaţa
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Ce spun românii
17.00 Masked Singer România
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Regina
22.45 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.30 Arena bucătarilor
01.45 Superspeed
02.15 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Regina
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Omul Uragan
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 “По небу босиком”
10.00 Новости
10.30 Teleshopping
10.50 Autoblog
11.20 Efectul 9.6
12.10 Teleshopping
12.30 Х/ф “Яркая звезда”
14.40 Teleshopping
15.00 Х/ф “На гребне волны”
17.40 Reporter de Gardă
18.00 Artizanii gustului
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial “Familia”
21.30 Regionalii
22.30 Муз/ф “Манолете”
00.20 Ştiri de week-end
01.00 Regionalii
01.50 Х/ф “Пляжный бездельни”
03.30 Ştiri de week-end
04.00 Муз/ф “Манолете”
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 “O nouă şansă”
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 “O nouă şansă”
21.00 Serial “Camera 309”
22.00 Serial “Iubire ascunsă”
23.00 Serial “Iubire ca în filme”
00.00 Serial “O nouă şansă”
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.
399
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
14.00 Film: … MAMA EI DE TRANZIŢIE!?!
16.15 Film: BĂIEŢI BUNI, BĂIEŢI
RĂI
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
402
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
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 Шоу “Супермамочка”
08.00 Шоу “Про100 кухня”
08.30 Mama mia
09.30 Шоу “Про100 кухня”
10.30 Teleshopping
11.00 “Лица улиц”
12.00 Teleshopping
12.30 Шоу “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 Шоу “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, 18 octombrie
TVR Moldova
07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film: Destine romantice
16.30 Cooltura
17.00 Serial: Il luce
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Vedeta populară
23.00 Film: Destine romantice
00.30 Cooltura
01.00 Garantat 100%
02.00 Vedeta populară
03.50 Discover România
04.00 Conexiuni
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Serial: Il luce
TVR 1
07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei

10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Wild Carpathia Transilvania.
Partea I
16.30 Vorbeşte corect!
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
02.00 Breaking Fake News
02.30 In grădina Danei
02.55 Wild Carpathia Transilvania.
Partea I
03.45 Universul credintei
05.25 Banii tăi
05.55 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 20
13.10 Film: Mireasa din tren
14.45 Discover România
15.00 Drag de România mea!
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Pop
09.20 Barbie în Prinţesa şi Sarmana
Croitoreasa
10.50 Aventurile sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Benjamin şi leii de la circ
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

13.15 Autoblog
13.45 Х/ф “Страховщик”
15.40 Teleshopping
15.55 Reporter de Gardă
16.10 Punct şi de la capăt
17.00 Наша американская
история
18.00 Cutia neagră. Plus
18.30 “Oamenii zâmbărele”
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial “Familia”
21.30 Efectul 9.6
22.20 Муз/ф “На глубине 6 футов”
00.00 Ştiri de week-end
00.30 Наша американская
история
01.00 Regionalii
02.00 Punct şi de la capăt
03.00 Iubeşte viaţa
04.00 Муз/ф «На глубине 6
футов»

ProTV

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 “O nouă şansă”
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 “O nouă şansă”
21.00 Serial “Camera 309”
22.00 Serial “Iubire ascunsă”
23.00 Serial “Iubire ca în filme”
00.00 Serial “O nouă şansă”
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»

06.00 “Lecţii de viaţa”
07.00 Ştirile
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film “American Girl: Lea To
The Rescue”
13.00 “Apropo TV”
14.00 Ferma
16.00 Film “Ştrumpfii: Satul
pierdut”
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film “Vânătoare în adâncuri”
22.30 Film “Uimitorul Om-Păianjen”
01.45 “Apropo TV”
02.45 Film “Smurfs: The Lost
Village”
04.30 Arena bucătarilor
05.00 Ce spun românii
ProTV Internațional

17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Divorţ din dragoste
22.10 Film: Legenda pianistului de
pe ocean 121’
00.25 MotorVlog
00.50 Pescar hoinar
01.25 Film: Mireasa din tren
02.50 Discover România
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
05.00 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.40 La datorie
12.00 F/d
12.30 Serial “Poftă bună”
13.00 Miezul zilei
13.30 “O demivorbă”
14.00 Rapsodia satului
14.30 «Tezaur»
15.00 «Musafirul»
15.30 Erudit cafe
16.10 Respiro
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Purtătorii de cultură
17.50 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Emisiune muzicală. «Dor
de voi»
21.00 Ştirile
21.20 Festivalul «Crizantema de
aur»
22.15 Ştirile (rus.)
22.35 Zapovednik
22.50 Film “Numele trandafirului”
01.00 Serial “Poftă bună”
01.30 Bună dimineaţa
03.15 Evantai folcloric
04.15 Concert în Europa
05.00 Mesager
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.00 Barbie (tm) Printesa şi Vedeta

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 «Ce se întâmplă, doctore?»
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecţii de viaţa
18.00 «România, te iubesc!»
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Regina
22.45 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 «Ce se întâmplă, doctore?»
01.15 «România, te iubesc!»
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi

Pro 2

Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
400
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Film: … MAMA EI DE TRANZIŢIE!?!
12.30 Stan şi Bran - momente de
exceptie
13.00 Start show România
15.45 Alege iubirea
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
403
20.00 Film: FRAŢI PENTRU TOTDEAUNA
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

03.45 Regina
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV
07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Omul Uragan
09.00 Micii Bucatari
09.30 Tur Retur
10.00 Teleshopping
10.15 Savoare la Maximum
11.00 Din lumea filmelor
12.00 Dora Show
14.00 Zona VIP
14.45 Teleshopping
15.00 Secretele Puterii
17.00 Filme şi Staruri
17.30 Asfalt de Moldova
18.30 Micii Bucatari
19.00 Patrula
20.00 Lupta-n bucate
21.00 Ora de Ras
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Renegat
23.00 Patrula
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Dora Show
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Ora Expertizei
TV8
06.00 Regionalii
07.10 Ştiri de week-end
07.50 Х/ф “Пеле: рождение
легенды”
09.55 Ждем в гости
10.25 Teleshopping
10.40 “Река без границ”
11.00 Artizanii gustului
12.00 Teleshopping
12.15 Iubeşte viaţa

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 Шоу «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 Шоу “Слава Богу ты
пришел!”
14.30 Telemagazin. Oferta zilei
15.30 Шоу “Слава Богу ты
пришел!”
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 “Шоу Уральских пельменей”
20.30 Детский КВН
22.30 Шоу “Полный блэкаут”
00.00 М/с “Царевны”
00.30 Muzica la STS
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Profesorii, elogiați
prin cântec

„Profesor” – este titlul mândru pe care îl poartă doar cei mai
demni!”, a scris Victoria Lungu
într-o felicitare de Ziua profesorului. Pe 1 octombrie, interpreta
a lansat și o melodie dedicată lucrătorilor din educație, intitulată
,,Scumpi Profesori”. Piesa descrie
profesorii ca pe cei mai buni giuvaiergii, care fac din oameni mici
minuni.
Textul piesei e semnat de Marina Morozniuc Adam, muzica și
aranjamentul îi aparține lui Radu

Duminică, iar de mix și mastering
s-a ocupat Sergiu Teacă.
Am vorbit cu Victoria Lungu
înainte de lansarea piesei. Din
discuția cu artista am aflat că în
perioada pandemiei s-a redescoperit pe sine din mai multe puncte
de vedere, dar și că a gestionat
timpul cu folos. ,,Cât am stat
în pandemie am pregătit patru
melodii, unele le-am lansat deja.
Prima e ,,Salvatori ai omenirii”,
pe care am scos-o la început de
iunie. După aceea, am lucrat la

o piesă de dragoste, tot în genul
muzicii ușoare, și la două melodii
de muzică populară”, a declarat,
pentru GAZETA de Chișinău, Victoria Lungu.
Interpreta ne-a vorbit și despre câteva activități pe lângă cele
profesionale: ,,Am făcut sport, am
citit foarte mult, am descoperit un
pic altfel instagramul, am început
să filmez, să fac vlog și în general
m-am descoperit din foarte multe
puncte de vedere”.
În aceeași discuție, Victoria
ne-a comunicat și despre lansarea
piesei ,,Scumpi Profesori”, dar
și despre faptul că urmează să
înregistreze o piesă nouă și să
filmeze un videoclip. Totodată,
ne-a mărturisit că este foarte
activă, dar, din cauza pandemiei,
are mai puține evenimente.
Piesa dedicată profesorilor
a primit numeroase comentarii, printre care: ,,Sunt profesor
pensionar, prin urmare, am trecut
și prin viața de elev, dar și prin
viața de dascăl. Mă bucură faptul
că ați ales să faceți din asta tema
unei melodii, la fel de reușită ca
și interpretarea și pentru asta vă
mulțumesc”, a scris un admirator.
Melodia ,,Scumpi Profesori”,
lansată de Victoria Lungu pe 1 octombrie, a adunat peste treizeci
de mii de vizualizări pe YouTube.
Octavian GRAUR

Oamenii foloseau biberoane
de acum mii de ani
În urmă cu 2.500 de ani, într-o
regiune care azi se află în sudul
Germaniei, un copil era îngropat
purtând la mână o brățară din
bronz. Alături de el fusese cu grijă
așezat un mic vas de ceramică.
După forma sa, asemănătoare
unui sân, e limpede că era folosit
pe post de biberon. Dar ce anume
i se dădea copilului în acest vas
nu s-a știut până în ziua de azi.
Analiza reziduurilor a arătat că
este vorba despre diferite tipuri
de lapte, scrie Live Science.

Astfel de vase mici, având forma sânilor, cu tot cu mamelon,
prin care sorbeau cei mici, au fost
găsite în morminte în întreaga Europă, unele datând chiar din anul
5.500 i.Hr.
Până acum, însă, nu s-a știut cu exactitate ce anume beau
copiii din aceste vase. Echipa de
cercetători britanici și germani a
supus trei vase din ceramică găsite în Bavaria unei serii de teste
chimice și a descoperit reziduuri
de tip organic, constând în mari
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cantități de grăsimi animale.
Oamenii de știință cred că în
cazul a două vase e vorba despre
lapte de vacă sau capră.
ziare.com

1 LUNĂ
35,20
32,20
40,0

3 LUNI
105,60
96,60
120,0

5 LUNI
176
161
200
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Promisiune electorală
Când, prin cunoscutele mijloace,
O să mă alegeți iar pe mine,
O să vă împart la toți kulioace;
Numai ale mele fi-vor pline…

Gheorghe BÂLICI

Comisia Europeană
va achiziționa 20.300
de doze suplimentare
de Remdesivir

Comisia Europeană a anunţat
miercuri că a convenit cu societatea farmaceutică americană
Gilead achiziţia a peste 20.000 de
doze suplimentare de Remdesivir,
încercând astfel să acopere deficitul în aprovizionarea cu acest
medicament antiviral cu care se
confruntă statele Uniunii Europene, transmite Reuters.
Un purtător de cuvânt al executivului comunitar a declarat că
acesta a căzut de acord cu Gilead
să furnizeze blocului comunitar
circa 20.300 de doze suplimentare
pentru tratamentul a circa 3.400
de pacienţi COVID-19.
Dar mai multe state europene
au avertizat săptămâna aceasta că
se confruntă cu o criză în aprovizionarea cu antiviralul Remdesivir,
stocurile lor fiind pe sfârşite în
timp ce numărul noilor cazuri de
COVID-19 şi cel al spitalizărilor
crește.
Medicamentul a fost aprobat
în luna mai în SUA, ţară care

două luni mai târziu a cumpărat 500.000 de doze, ceea
ce a diminuat disponibilitatea
Remdesivirului la nivel mondial, mai ales că cererea pentru acesta continuă să crească.
Studiile au relevat că Remdesivirul reduce durata de spitalizare
în cazurile severe de infectare cu
noul coronavirus. Acest antiviral
şi steroidul Dexametazonă sunt
singurele medicamente autorizate
în UE pentru tratarea COVID-19.
Ambele i-au fost administrate şi
preşedintelui american Donald
Trump, împreună cu un medicament experimental pe bază de
anticorpi.
Însă în timp ce Dexametazona este ieftină şi larg disponibilă, Remdesivirul este protejat de
patentul de producţie Gilead, iar
preţul pe care această companie
l-a stabilit pentru un tratament al
unui pacient în ţările dezvoltate
este de 2.340 de dolari.
Agerpres

