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Dodon. O stare 
de spirit

Fiecare țară din lume are pro-
blemele ei. În unele, se gestio-
nează prost economia, în altele, 
se gestionează prost migrația 
sau epidemia. Rusia se crede, 
în continuare, Uniunea Sovie-
tică, Ucraina nu știe ce să facă 
cu sărăcia, Crimeea și Donbasul, 
pe când România nu vrea să facă 
nimic, dar e membră UE și, de 
nevoie, tot trebuie să facă ceva, 
de aici toate necazurile. 

Republica Moldova îl are, în 
schimb, pe Dodon. Dodon nu este 
numai o persoană concretă și o 
instituție, ci și o stare de spirit, 
pe cât de individuală, pe atât de 
generală.
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M a l u r i  d e  P r u t

Interviu cu interpreta 
Sofia Vicoveanca, în exclusivitate 
pentru GAZETA de Chișinău

Adrian CIUBOTARU
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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 spus domnia sa, ,,de 
când slujește cu credință cântecul de-acasă, din 
lumea satului”. Sofia Vicoveanca ne-a vorbit despre 
copilărie și despre primii pași în lumea muzicii. 
Îndrăgita artistă ne-a povestit și cum a ajuns 
pentru prima dată la Chișinău, despre publicul din 
Basarabia și despre prima și ultima întâlnire cu 
Grigore Vieru.

„Nimeni ca mine, 
nici eu ca alții”
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Redacția GAZETEI de Chișinău vine cu o ofertă pentru Dvs., valabilă 
de azi, 16 octombrie, până la 25 decembrie 2020. 

Fiecare lucrător poștal, implicat în campania de abonare, va bene-
ficia de premii bănești în valoare de:

- 5% din suma încasată pentru primele 9 abonamente;
- 10% din suma încasată pentru perfectarea a 10 abonamente și 

mai mult. 
Calculul premiilor se va efectua ținându-se cont de reducerile acor-

date abonaților. 
Sumele respective vor fi transferate fiecărui lucrător poștal până 

la 28 februarie 2021, cu condiția prezentării copiilor cotoarelor de 
pe abonamentele perfectate și a confirmării eliberate (semnate) de 
către șeful oficiului.

Stimați poștași,

A n u n ț  i m p o r t a n t !

  POLITICĂ

H a r t a  l u m i i

P e  v r e m e a  C o v i d u l u i

14 octombrie 2020. Catedrala „Nașterea Domnului” din Chișinău
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„Hram electoral”, pe cod roșu 
de infectări de coronavirus

R a c u r s i

Piața agro-alimentară din sectorul Ciocana, mun. Chișinău. Foto: Alex Buretz 

Ziarul este membru al Asociației Presei Independente 
(API), iar API este membru al Asociației Mondiale
a Ziarelor și a Producătorilor de Știri (WAN/IFRA).World Association of News-

papers and News Publishers

din Chișinău. N-a purtat mască 
nici mitropolitul Vladimir care 
a oficiat, împreună cu un sobor 
de preoți, sfânta Liturghie. Pri-
marul de Chișinău, Ion Ceban, 
și președintele în exercițiu al R. 
Moldova, Igor Dodon, au fost la 
sărbătoare, acesta din urmă fiind 
și candidat la alegerile preziden-
țiale din 1 noiembrie 2020.

Participarea lui Igor Dodon la 
sărbătoarea Chișinăului, în prag 
de alegeri prezidențiale, a stârnit 
discuții aprinse printre locuitorii 
orașului. Unii au catalogat acest 
eveniment, drept unul electoral. 
„Trebuia să-i invite pe toți candi-
dații aici, dar l-au chemat doar pe 
Dodon”, se arată nemulțumită o 
femeie. „E o mare tragedie aici. Ei 
nu merită nicio atenție din partea 
românilor”, adaugă un bărbat. 

În pofida restricțiilor epide-
miologice, organizatorii și parti-
cipanții n-au respectat distanța 
socială, mulți erau fără măști 
de protecție, inclusiv colective-
le artistice de copii antrenate 
în organizare. Evenimentul a 
fost inaugurat, după liturghie, 
în scuarul Catedralei Mitro-
politane „Nașterea Domnului” 

A fost hram pe 14 octombrie la Chișinău, 
„ecoul lui și-acum mai este viu.” Chiar 
dacă Chișinăul este un mare focar de 
Covid-19, iar Comisia Extraordinară 

de Sănătate Publică i-a atribuit cod roșu din 
cauza pandemiei de coronavirus, autoritățile 
l-au serbat cu fast. La inaugurarea sărbătorii 
au participat sute de oameni, atât copii, cât și 
persoane în vârstă, aflate în grupul de risc.

Discuții în contradictoriu, 
în curtea Catedralei

„Acum lumea aleargă după do-
lari, dar va alerga după un strop de 
apă care nu va mai fi pe pământ. 
Va dori să se mărturisească, dar 
totul va fi închis. Veți trăi și veți 
vedea”, strigă o bătrână care-i de 
partea lui Igor Dodon. 

„Mata ești împotriva Români-
ei!”, strigă un trecător. „Doar uni-

rea ne va scăpa pe noi de toate”, 
completează altă trecătoare. „Vo-
tează-l pe Dodon și vei trăi!...”, îi 
sugerează ironic o femeie. „Drept! 
Votează-i pe europeni și te vei 
duce cu capul în râpă!”, a fost 
replica bătrânei. „De ce de 30 de 
ani votați la fel? Eu ți-am trimis 
bani, ca să stai acasă, iar mata ai 
votat ca eu să vin în mizeria asta”, 
îi reproșează o trecătoare. „Auzi 
mata să-i mulțumim lui Dumne-
zeu pentru așa mizerie. Până acum 
n-a lipsit nimic de la noi de pe 
masă”, îi răspunde bătrâna. 

„Mata știi ce viață trebuie să 
ai acasă? Mata trebuie să stai ca 
o principesă, pe un scaun într-un 
parc, să ai pensie de 5.000 de lei, 
și să-ți permiți ce îți dorește sufle-
tul. „Ce să faci cu atâta bănărit?”, 
spune mirată bătrâna. „V-ați învă-
țat să trăiți cu puținul”, îi răspun-
de femeia care lucrează în Italia, 
și merge mai departe. 

Sărbătoare în plin cod roșu 
de Covid-19

Câțiva voluntari au oferit gra-
tuit oamenilor măști de protecție. 
Polițiștii și carabinierii nu s-au 
implicat pentru a asigura respec-
tarea măsurilor anti-pandemie de 
coronavirus. 

„Noi am făcut tot posibilul ca 
să asigurăm oamenii cu măști și 
dezinfectanți. Ați văzut că sunt 
echipe de voluntari. Am făcut 
apeluri către oameni. Așa sunt 
oamenii noștri, unii respectă, 
alții nu prea, cu mare regret. Re-
pet, de fiecare dintre noi depinde 
cât de responsabili suntem și cât 

minimizăm riscurile posibile de 
infectare”, a declarat primarul de 
Chișinău, Ion Ceban.

La rândul său, Igor Dodon a 
sugerat jurnaliștilor să-i întrebe 
pe organizatori de ce oamenii au 
sfidat recomandările medicilor. 
„Eu înțeleg că au fost pregătite 50 
de scaune, maxim pentru 50 de 
persoane. Au venit atâția cât au 
dorit”, a răspuns Dodon. Acesta 
susține că își face testul Covid-19 
în fiecare săptămână, deoarece se 
întâlnește cu foarte mulți oameni. 
„Sunt sănătos”, afirmă Igor Dodon. 

De ce biserica se implică 
în politică și în campania 
electorală? 

„În acest an, am văzut că biserica 
nu s-a implicat în politică. Cel puțin 
din ce-am văzut în primele două 
săptămâni de campanie. Eu n-am 
auzit niciun mesaj din partea unui 
preot pentru cineva sau împotriva 
cuiva. Eu salut acest lucru. Biserica 
trebuie să stea separată de politi-
că. Dar preoții sunt cetățeni ai R. 
Moldova, cu drept de vot. Fiecare 
are părerea lui la o anumită etapă, 
dar fără a face politică de la sfântul 
altar”, a răspuns Igor Dodon la în-
trebarea jurnaliștilor imediat după 
deschiderea sărbătorii.

Conform Hotărârii Comisiei 
Naționale Extraordinare de Să-
nătate Publică (CNESP), la eveni-
mentele de orice tip nu pot parti-
cipa mai mult de 50 de persoane. 
Marți, 13 octombrie, CNESP a de-
cis instituirea stării de urgență în 
sănătate publică, în 35 de raioane 
din Republica Moldova.

Natalia MUNTEANU
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C o m e n t a r i u l  e c o n o m i s t u l u i

Veaceslav NEGRUȚA

Ciprul, locul unde 
se intersectează 
căile oligarhilor

M a p a m o n d

ONU: Drepturile omului, 
în grija regimurilor autoritare 
 

Acesta este unul dintre paradoxurile extraordinare pe care le produc 
relațiile internaționale. China, Rusia, Arabia Saudită, dar de asemenea 
Pakistanul și Uzbekistanul, trebuia, după toată probabilitatea, să fie 
invitate să se reunească, marți, după un vot la New York, în Consiliul 
Drepturilor Omului al ONU în pofida represiunilor uigurilor, morții 
jurnalistului saudit Jamal Khashoggi sau otrăvirea opozantului politic 
rus Aleksei Navalnîi, scrie lefigaro.fr. De manieră mai generală, în 
puține cazuri aceste regimuri autoritare respectă drepturile omului 
în țările lor.

UE a aplicat sancțiuni unor 
demnitari ruși în cazul otrăvirii 
lui Navalnîi

Directorul FSB, Aleksandr Bortnikov, primul adjunct al conducerii 
Administrației Președintelui Federației Ruse, Serghei Kirienko, și alți 
patru înalți funcționari au fost incluși în lista neagră a UE privind 
Rusia, introdusă în legătură cu otrăvirea lui Aleksei Navalnîi. Despre 
acest lucru se menționează în hotărârea Consiliului European al UE, 
publicată joi și citată de TASS. În aceeași listă a fost introdus Institu-
tul științific de cercetări de chimie organică și tehnologie din Rusia. 

Președintele Kîrgîzstanului 
și-a dat demisia în urma 
unei crize politice

Președintele Kîrgîzstanului, Sooronbai Jeenbekov, și-a anunțat 
demisia în încercarea de a pune capăt crizei politice din această țară 
din Asia Centrală după alegerile parlamentare disputate. Jeenbekov, 
care s-a confruntat cu apelurile protestatarilor și ale opoziției să își 
dea demisia, a menționat într-o declarație că deținerea puterii nu 
„valorează integritatea țării noastre și armonia societății”. „Pentru 
mine, pacea în Kîrgîzstan, integritatea țării, unitatea poporului nos-
tru și liniștea în societate sunt deasupra tuturor”, a spus Jeenbekov. 

Sindicatul angajaților 
Lufthansa a refuzat să îl 
deservească pe Lukașenko

Sindicatul angajaților 
Lufthansa Technik a refu-
zat să deservească avionul 
lui Aleksandru Lukașenko 
și a solicitat același lucru de 
la administrația companiei, 
transmite «Наша Нива». Este 
vorba de avionul „Boeing 737” 
cu numărul de înregistrare 
EW-001PA, care a efectuat o 

aterizare pe Aeroportul Fuhlsbüttel din Hamburg. „Este avionul lui 
Lukașenko, care a ordonat să se tragă în protestatari în Belarus. Noi, 
activiștii sindicali ai companiei Lufthansa Technik, nu uităm tradiția 
noastră a solidarității internaționale și suntem alături de muncitorii 
belaruși”, se menționează într-un comunicat al sindicatului.

Doborârea cursei MH17: Rusia 
se retrage din consultările 
cu Olanda și Australia

Şeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat joi că este lipsit 
de sens să fie continuate consultările cu Australia și Ţările de Jos 
asupra zborului MH17 al Malaysia Airlines prăbușit în estul Ucrainei, 
acuzând ambele țări că nu vor să stabilească adevărul, informează 
Reuters, citat de agerpres.ro. Potrivit ministrului rus al Afacerilor 
Externe, investigațiile de până acum au fost unele părtinitoare și 
politizate. La rândul său, ministrul de externe olandez, Stef Blok, a 
declarat că executivul de la Amsterdam „regretă foarte mult” decizia 
Rusiei. „Ţările de Jos regretă foarte mult această decizie. Este extrem 
de dureros pentru rudele victimelor”, a subliniat ministrul olandez 
într-un comunicat.

I.G.

O veste bună a venit zilele tre-
cute dintr-o jurisdicție mai deo-
sebită, dar bine cunoscută de un 
anumit contingent de la noi, fidel 
acestui off-shore arhicunoscut. 
Ciprul a decis, brusc și surprinză-
tor, stoparea schemei de acordare 
a cetățeniei cipriote contra bani1. 
Așa-zisa „golden visa” sau „cetă-
țenie prin investiție” s-a închis 
în Cipru în urma unui scandal 
de corupție cu implicarea unor 
înalți demnitari, cu înregistrări și 
imagini video anexate ca dovezi. 

Nu e nimic nou sau necunoscut 
că astfel de scheme au fost gândite 
și promovate prin corupție, abuz 
și interes îngust de grup în ma-
joritatea statelor participante la 
schema „golden visa”. Statele au 
avut de pierdut, iar câștigători au 
fost mereu câteva persoane care 
au scos de vânzare ce nu le aparți-
ne – cetățenia. De fapt, dreptul de 
a beneficia de un pașaport pentru 
a scăpa de răspundere în țările 
de origine, pentru spălări de bani 
și pentru călătorii libere oriunde 
în lume. 

Așa a fost și în cazul schemei 
similare promovate aici, în RM2. 
Şi e bine că și schema moldove-
nească a fost oprită, doar că nu 
există deocamdată nicio investi-
gație cine, cum și pentru ce a pro-
movat schema aceasta, dar și care 
au fost costurile și consecințele 
pentru RM. Iar eventualele litigii 
cu companiile contractate ilegal 
în 2018 de guvernul Filip, pentru 
a promova schema, deocamdată 
sunt pendinte și pot aduce mari 
daune interesului public, inclusiv 
financiar.  

Ciprul este și destinația multor 
zeci și sute de milioane de dolari 
și euro extrași din BNM în 2014. 
Recentele dezvăluiri despre aface-
rile și milioanele murdare ale lui 
Plahotniuc duc spre Cipru3. Acolo 
unde a fost concentrată structura 
acționariatelor principalelor sale 
interese convertite din milioanele 
extrase din R. Moldova. 

O recentă investigație ne ara-

„Cu cât procesul va fi mai transparent, cu atât mai puține riscuri 
vor fi. Cred că există posibilitatea de a organiza alegeri legitime și 
noi suntem aici pentru a oferi sprijin în acest sens. (…) Ca partener 
de dezvoltare, continuăm să oferim asistență tehnică și financiară, 
pentru a sprijini dezvoltarea. Dar este prematur să tragem concluzii. 
În anumite chestiuni, există un salt, progrese, dar în altele, situația 

nu prea s-a schimbat. Și, bineînțeles, dacă lipsește voința politică, 
nu contează cât de multe încearcă să facă partenerii de dezvoltare. 
Pentru că, într-un final, responsabilitatea este în mâinile autorităților 
și ale poporului Moldovei.”

Ambasadorul SUA în R. Moldova, Dereck Hogan
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tă că o bună parte din terenuri-
le agricole luate în folosință pe 
teritoriul R. Moldova la fel sunt 
off-shore-izate în Cipru4. Cu un 
grup de companii afiliate lui Vaja 
Jhashi în prim-planul acestor afa-
ceri mai puțin agricole. 

Ingineriile financiare mereu 
au fost ascunse în jurisdicții du-
bioase sau mai puțin deschise 
pentru restul lumii. Inițial, lumea 
de afaceri își muta bussines-uri-
le în jurisdicții off-shore pentru 
„optimizări fiscale”, pentru a 
plăti impozite mai puține. Dar 
acele vremuri au trecut demult. 
Acum regimurile off-shore sunt 
cunoscute ca ascunzișuri pentru 
personaje dubioase și certate cu 

legea, pentru dosirea originii ba-
nilor (de regulă, sunt bani extrași 
din contracte ilegale sau aranjate 
cu statele de origine prin corupe-
re sau din operațiuni ilegale cu 
armament, substanțe interzise, 
comerț cu oameni, „carne vie”, 
achiziții publice, parteneriate pu-
blice-private ș.a.m.d.). 

Aceste scheme au avut mereu 
în spate și sfetnici care au popu-
larizat și au determinat anumite 
afaceri și anumite personaje să 

aleagă destinații off-shore pen-
tru înregistrare de „afaceri”. Şi 
acești sfetnici deseori erau chiar 
cu statut de deputat sau „consuli 
onorifici” în Cipru, de exemplu. 
Deloc gratis, totul contra cost. Iar 
noi ne tot întrebam cum de unii 
demnitari sau aleși au un stil anu-
mit de viață care nu corespunde 
veniturilor declarate oficial. 

Moldovenii nu sunt singurii 
cărora le-a plăcut Ciprul. 

În mare parte, Ciprul e prefe-
ratul personajelor dubioase și al 
banilor murdari din întreg spațiul 
ex-sovietic. De exemplu, recent 
și urmele lui Lukashenko au fost 
depistate în Cipru, nu mai zic de 
cetățenii ruși care au reușit să 
scoată o bună parte din averile 
lor din Rusia și să le înregistreze 
ca fiind ciprioți. Evident, și cu ob-
ținerea sau cumpărarea cetățeniei, 
fiind considerați „investitori”. 

Acum, un off-shore are mari 
probleme. Pentru că această juris-
dicție e și stat membru al Uniunii 
Europene, iar UE de nenumărate 
ori a atras atenția asupra inadmi-
sibilității situației care s-a creat 
în Cipru. E un pas bun această 
decizie de a opri schema cu cetă-
țenia pe bani. Următorul pas ar 
trebui să fie deschiderea datelor 
din registre pentru autoritățile 
statelor care au avut de suferit 
din cauza corupților și tăinuirii 
acestora în Cipru. 

Probabil, vom avea posibili-
tatea să ne convingem că o mare 
parte din R. Moldova e scoasă și 
înregistrată într-un off-shore, iar 
populația este sărăcită metodic și 
intenționat de grupuri de interese 
și persoane corupte de la putere. 

Pentru că Ciprul e doar o des-
tinație. Mai sunt Bahamas, Pa-
nama și multe alte jurisdicții de 
unde „vin” „investițiile” ca să ne 
sărăcească economia și mai mult. 

Iar un pas și mai important 
poate fi făcut aici și acum: apro-
barea legii de-off-shore-izării, 
care este de ceva timp în par-
lament, doar că este blocată de 
cei cu interese în Cipru și Ba-
hamas... 

1 https://evz.ro/tara-din-ue-care-nu-mai-da-vize-pe-bani.html/2 
2 http://www.transparency.md/2019/10/16/transparency-interna-

tional-moldova-lanseaza-raportul-portile-spre-europa-comert-cu-ce-
tatenie-de-moldova/ 

3 https://tv8.md/2020/10/12/video-investigatie-plahotniuc-ster-
ge-urmele-cu-ce-scop-a-calatorit-in-cipru-la-sfarsit-de-septembrie/ 

4 https://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/off-shoriza-
rea-agriculturii-moldovei

Iar un pas

și mai important 
poate fi făcut 
aici și acum: 

aprobarea legii 
de-off-shore-

izării, care este 
de ceva timp în 
parlament, doar 
că este blocată 

de cei cu interese 
în Cipru și 
Bahamas...
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Litania minciunii

R E A L I T A T E A

Republica Moldova a ajuns la peste 
64.000 de contaminări și peste 1.500 de 
morți la o populație de circa 2.700.000 
de locuitori la mijlocul lui octombrie. 

Cel mai mare număr de infecții se înregistrează 
în Chișinău, unde sunt atestate zilnic 200–300 
de cazuri. Din cauza lipsei unei strategii de 
prevenție și a scepticismului populației, încurajat 
de biserică și de unii demnitari, sistemul medical 
este pe butuci. Spitalele sunt obligate să își 
sporească mereu capacitatea de internare a celor 
cu comorbidități.      

Odată valul de infecții declan-
șat, susține epidemiologul Alexei 
Ceban, medic la Laboratorul de 
referință al Agenției Naționale de 
Sănătate Publică, este foarte greu 
să îl oprești. 

Responsabilii de statisticile 
pandemiei observă în ultima pe-
rioadă o scădere a adresabilității 
populației la medici. 

„Asta înseamnă că vigilența 
populației față de infecția cu CO-
VID-19 este extrem de joasă. Creș-
te numărul de zile în care virusul 
este contagios, ceea ce denotă că 
vom avea o tendință de creștere”, 
prognoza Alexei Ceban la începu-
tul lui septembrie.   

Ritmurile de creștere și des-
creștere, opinează medicul, sunt 
normale pentru orice țară din 
lume. „Cea mai îngrijorătoare si-
tuație este în Chișinău, unde rata 
de contaminare își menține același 
nivel de transmitere. În asemenea 
condiții, vom reuși foarte greu să 
reducem rata de contaminare”, 
semnalează el.

Oricât ar părea de bizar, crește-
rea exponențială a numărului de 
infectați în R. Moldova se înscrie 
în contextul unui scepticism masiv 
în mediul populației. 

După estimările șefului 
adjunct al Direcției generale 
asistență socială a Consiliului 
Municipal Chișinău, Boris Gîlca, 
circa 50–60% din cetățeni ignoră 
măsurile de protecție impuse de 
autorități.  

„Cei mai mulți îi iau în derâde-
re în transportul public pe cei care 
poartă măști. În cazul în care le 
faci observație, riști să fii agresat 
verbal, au fost cazuri de agresiune 
fizică”, spune el. 

Alexei Ceban susține că dacă 
populația ar respecta cel puțin 
șase zile de izolare, perioadă în 
care riști să infectezi mai multe 
persoane, autoritățile ar reuși, cu 
pași repezi, să țină în frâu răspân-
direa pandemiei. 

„Dar lucrul ăsta nu se întâm-
plă pentru că lumea este foarte 
obosită, indignată față de auto-

rități și, cel mai grav, nu crede”, 
constată el.

Între intervenție 
cu tehnică militară
 și descurajarea apelării 
la doctor   

Conform statisticii oficiale, 
autoritățile, în frunte cu preșe-
dintele Igor Dodon, se lăudau în 
martie că, datorită „măsurilor 
drastice”, au reușit să mențină cea 
mai scăzută rată de contaminare 
în regiune.

De fapt, susține fosta ministră a 
Sănătății, Ala Nemerenco, respon-
sabilii nu au controlat niciodată 
răspândirea pandemiei. 

„Dacă observăm datele statisti-
ce, nu am avut niciodată scădere. 
Ne-am aflat într-o creștere con-
stantă. La început [martie–apri-
lie], celor responsabili din sănă-
tate li s-a creat o falsă impresie de 
control din cauza că nu efectuau 
teste și nu știau ce se întâmplă”, 
invocă fosta ministră.

Totuși, la inițiativa șefului sta-

tului, a fost instituită, la 17 martie, 
starea de urgență, pentru 60 de 
zile, pentru prima dată în istoria 
Republicii Moldova din 1991. Pre-
ședintele prezida ședințele Cen-
trului unic de comandă pentru 
gestionarea crizei Coronavirus.

Mai mult, la 24 martie, Igor 
Dodon, în calitate de comandant 
suprem al Forțelor Armate, a decis 
să folosească efectivul Ministeru-
lui Apărării în gestionarea crizei. 
Circa 2.000 de militari și 400 de 
vehicule de tip Humvee, cu mi-

traliere, au fost scoase pe străzi-
le Chișinăului pentru a-i face pe 
cetățeni să respecte regimul de 
autoizolare la domiciliu.     

În aceeași perioadă, șeful sta-
tului publica pe rețelele de sociali-
zare fotografii cu familia sa în aer 
liber, imagini de la întrevederile 
sale cu ierarhii Mitropoliei Chiși-
năului și a Întregii Moldove.  

Pe 20 martie, Igor Dodon în-
demna oamenii să nu mai meargă 
la medici, dacă nu au simptome, 
întrucât, sublinia el, COVID-ul ar 
fi „o gripă simplă și nu mai trebuie 
testată toată țara”.  

Pentru un mesaj similar, o pos-
tare a președintelui SUA, Donald 
Trump, a fost ștearsă de pe rețe-
lele de socializare, Facebook și 
Twitter. Cele două platforme au 
considerat că postarea liderului de 
la Casa Albă contravine regulilor 
lor de sănătate.

Platformele au invocat un stu-
diu al Academiei de Medicină 
Națională a Franței, publicat la 
9 iunie, conform căruia COVID-19 
este de trei ori mai fatal decât gri-
pa sezonieră.  

În perioada în care și-a arogat 
Igor Dodon rolul de „doctor nați-
onal”, autoritățile au informat ce-
tățenii despre evoluția pandemiei 
prin conferințe, fără participarea 
jurnaliștilor.

 Şi dacă acest lucru nu ar fi fost 
suficient, autoritățile au triplat 
termenul de acces la informații 
de la 15 la 45 de zile lucrătoare, 
de fapt, la peste două luni. Astfel, 
cei mai mulți cetățeni din R. Mol-
dova au fost lăsați singuri în fața 
posturilor rusești, care contestau 
sistematic gravitatea Coronavi-
rusului.

La rândul său, Consiliul Audio-
vizualului a obligat, pe 24 martie, 
mass-media să prezinte, obligato-
riu, poziția oficială a autorităților 
publice competente și să renunțe 
la opiniile proprii în reflectarea 
subiectelor despre pandemie.

În aceeași zi, 24 martie, organi-
zația internațională Reporteri fără 
frontiere (RSF) a demonstrat că, 

fără controlul și cenzura impuse 
de autorități, media chineze ar fi 
informat mult mai devreme publi-
cul despre gravitatea epidemiei de 
Coronavirus, salvând mii de vieți 
și evitând probabil pandemia.

În urma reacției comunității 
jurnalistice din R. Moldova, dis-
poziția scandaloasă a Consiliului 
Audiovizualului a fost anulată.

Comunicarea difuză a autori-
tăților, subliniază fosta ministră 
a Sănătății, Ala Nemerenco, a 
amplificat incultura în mediul 
populației în ce privește măsurile 
de protecție împotriva virusului.

„În decurs de șapte luni [apri-
lie–august], autoritățile nu au fost 
capabile să educe și să impună un 
comportament adecvat, care ar 
fi micșorat răspândirea masivă a 
virusului”, constată ea.

Şi Boris Gîlca pledează pen-
tru instituirea unei comunicări 
mai eficiente privind prevenirea 
infecției, prin descurajarea com-
portamentului iresponsabil. 

Marchel, după 
contaminare: 
„Temeți-vă de Dumnezeu, 
dar de COVID, păziți-vă!”

Cultura precară în materie de 
protecție a fost însoțită de o cam-
panie de dezinformare agresivă 
susținută de ierarhii Mitropoliei 
Chișinăului, subordonată Patri-
arhiei Ruse.

Narativul microcipurilor a 
devenit un element forte al dis-
cursului Mitropoliei subordonate 
Patriarhiei de la Moscova. Episco-
pul de Bălți și Fălești, Marchel, un 
fidel colaborator al președintelui 
Dodon, a devenit înfierătorul „sa-
tanicei microcipări”. 

După ce Marchel a dat tonul li-
taniei minciunii, Sinodul Mitropo-
liei subordonate Patriarhiei Ruse 
a adoptat, la 19 mai, un apel către 
autorități în care se pronunța îm-
potriva unei „eventuale vaccinări 
obligatorii”.

 La 27 mai, site-ul aceleiași mi-
tropolii a publicat mesajul sta-

rețului Mănăstirii Poceaev din 
Ucraina, care consideră demer-
sul Sinodului Bisericii Ortodoxe 
din Moldova de o cea mai înaltă 
actualitate și [care] răspunde 
tuturor provocărilor [...] cu care 
se ciocnește Sfânta Biserică Pra-
voslavnică”.

Numai că, în iunie, „Dumnezeu 
a trimis COVID” și Prea Sfinției 
Sale, Marchel, după care episcopul 
a schimbat subit macazul.

„Să nu vă temeți de COVID, 
temeți-vă de Dumnezeu, dar de 
COVID, păziți-vă! Pentru că acum, 
Ilie, este mai multă frică de CO-
VID, decât de Dumnezeu. Asta mă 
deranjează pe mine acum, m-a 
deranjat și mă deranjează. Noi ne 
temem de ceea ce ne trimite Dum-
nezeu, dar de însuși Dumnezeu nu 
ne temem”, a spus ierarhul după 
ce s-a tratat de molimă.   

Dodon, „polițistul bun”, 
Chicu, „polițistul rău”

Epidemiologul Alexei Ceban 
estimează că responsabilii din 
sănătatea publică au scăpat de 
sub control în aprilie răspândi-
rea pandemiei.

„Ignorarea deciziilor Comisi-
ei pentru situații excepționale a 
permis infecției să pătrundă în 
straturile pe care le țineam sub 
control, grupurile de risc.” 

Şi ca să fie în rând cu șeful său, 
pe 28 august, însuși premierul R. 
Moldova, Ion Chicu, a făcut nuntă 
fiului său într-o vinărie din raio-
nul Ialoveni. 

Solicitat să comenteze acu-
zațiile de încălcare a măsurilor 
impuse de Comisia pentru situații 
excepționale în sănătate publică, 
Ernest Vardanean, consilierul pre-
ședintelui Dodon, a spus că astfel 
de acuzații sunt neîntemeiate și 
au un caracter politic.

Articol realizat cu sprijinul 
Asociației de Investigații 

Media în Balcani. 

Sursa: sinopsis.info.ro.

Radiografia unui eșec în gestionarea crizei pandemice în Republica Moldova

Ilie GULCA

Narativul

microcipurilor a 
devenit un element 
forte al discursului 

Mitropoliei 
subordonate 

Patriarhiei de la 
Moscova. Episcopul 
de Bălți și Fălești, 
Marchel, un fidel 

colaborator al 
președintelui Dodon, 
a devenit înfierătorul 

„satanicei 
microcipări”. 
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SCHEMA DE LA SÂNGERA
sau cum se spălă pe mâini 
oamenii legii când li se 
adresează oamenii de rând

Vladimir Raducan a avut un 
teren cu suprafața de aproape un 
hectar, situat într-un loc strategic, 
la șosea, în extravilanul orașului 
Sângera, suburbie a Capitalei. 

Speranța la o bătrânețe 
liniștită

În primăvara anului 2019, Vla-
dimir Raducan s-a înțeles cu un 
consătean de al său, Ştefan Gangu-
reanu, să-i cedeze terenul. Astfel, 
potrivit înțelegerii, Gangureanu 
urma să-i dea în loc lui Raducan 
un hectar de teren agricol, situat 
în altă parte, unde costă mult mai 
ieftin, și să-i achite diferența de 
preț, estimată la 15 mii de euro.

„Am fost avertizat de mai multe 
persoane că Ştefan Gangureanu 
ar fi înșelat mai mulți oameni, 
cu terenurile. Dar soția îmi este 
foarte bolnavă, multă sănătate 
nu am nici eu, și m-am gândit că 
soarta îmi oferă o șansă ca să-mi 
asigur o bătrânețe liniștită”, ne-a 
declarat Raducan.

Tranzacție bazată 
pe înțelegeri verbale

Tranzacția a avut loc la 15 apri-
lie 2019. Virgilia Alla, fiica lui Vla-
dimir Raducan, pe numele căreia 
era înregistrat terenul de lângă 
șosea, a semnat un act de donație 
pe numele Svetlanei Gangureanu, 
soția lui Ştefan Gangureanu. În 
același timp, Ghenadie Gangu-
reanu, fiul lui Ştefan Gangureanu, 
a semnat la notar că-i donează lui 
Vladimir Raducan un hectar de 
teren.

Cât privește diferența de 15 mii 
de euro, părțile s-au înțeles verbal 
ca să fie achitată după perfecta-
rea actelor pentru schimbul de 

terenuri, fără ca să fie perfectat 
un act notarial.

„Ştefan Gangureanu mi-a spus 
că dacă vom face contracte de vân-
zare-cumpărare, va trebui să plă-
tim mult la notar. M-am interesat 
și așa este. Am acceptat varianta 
cu donațiile. Iar pe urmă am aflat 
de la avocat că dacă contractele 
de vânzare-cumpărare pot fi anu-
late în instanță și bunurile pot fi 
cumpărate, în cazul donației nu se 
admite așa ceva. Uite așa am ni-
merit în capcana lui Gangureanu”, 
ne-a spus Raducan.

Teren vândut 
de mai multe ori 
și promisiune neonorată

Ştefan Gangureanu nu i-a dat 
lui Vladimir Raducan banii, după 
cum i-a promis, găsind de fiecare 
dată diferite motive. Ca să-l de-
termine cumva să-i achite datoria, 
Raducan i-a spus lui Gangureanu 
că are nevoie de bani ca să-și poată 
lucra terenul. Atunci Gangureanu 
i-a zis că îi cumpără el tractorul 
în contul datoriei. „Am refuzat. 
Eu puteam să găsesc pentru mine 
un tractoraș cu vreo două-trei mii 
de euro. A încercat să mă tragă pe 
sfoară și de această dată”, susține 
Raducan.

Bărbatul mai spune că Ştefan 
Gangureanu i-ar fi spus verde în 
ochi că nu va vedea banii niciodată 
dacă va fi insistent.

În acest timp, Svetlana Gan-
gureanu a decedat din cauza unei 
boli incurabile, iar terenul care i-a 
fost donat de fiica lui Raducan a 
fost vândut de câteva ori, ajun-
gând în final în proprietatea unui 
fost șef al Direcției arhitectură a 
Primăriei Chișinău. Totodată, a 
fost pregătit și setul de documente 
pentru schimbarea destinației te-
renului ca să poată fi folosit pentru 
construcții.

Astfel, din considerentul că 
se află lângă șosea, aproape de 
Chișinău, și că există posibilitatea 
de conectare la apeduct, rețele de 
înaltă tensiune și conducta de gaze 
naturale, prețul de piață pentru un 
lot cu suprafața de 6 ari ar putea 
să ajungă la 15 mii de euro.

Vladimir Raducan (foto), un bărbat în 
vârstă de 70 de ani din orașul Sângera, 
a rămas fără 15 mii de euro, bani care 
urmau să le asigure o bătrânețe liniștită 

lui și soției sale, țintuită de mai mulți ani la pat 
în urma unei intervenții chirurgicale complicate. 
Când a înțeles că a fost înșelat, omul s-a adresat 
oamenilor legii. Aceștia l-au purtat mai multe 
luni pe drumuri, ca la urmă să se spele pe mâini, 
invocând un dosar civil care nu există în realitate.

A N C H E T Ă

Oamenii legii se spală 
pe mâini

După mai multe încercări 
fără succes de a scoate banii de 
la Ştefan Gangureanu, Vladimir 
Raducan s-a adresat la poliție. Po-
lițiștii au înregistrat plângerea și 
au pornit o cauză penală pentru 
escrocherie în proporții deosebit 
de mari. Materialele cauzei ajung 
însă la procurorul din sectorul Bo-
tanica, Lilian Cociu. 

Acesta tocmai revenise în sis-
tem după ce Judecătoria Chișinău 
l-a achitat pentru tortură și acu-
zare ilegală de omucidere în cazul 
lui Andrei Crăciun. 

Amintim că Andrei Crăciun, 
în urma dosarului gestionat de 
Cociu, a stat mai bine de patru 
ani în închisoare, fiind condamnat 
la 21 de ani de detenție, iar când 
s-a constatat că nu este vinovat, 
statul a trebuit să-i achite 1,5 mi-
lioane de lei.

La 2 martie 2020, Lilian Cociu 
a semnat o ordonanță prin care a 
dispus refuzul de începere a urmă-
ririi penale și clasarea procesului 
penal.

Procurorul Cociu nu a recurs la 
audierea notarului și a celorlalte 
părți implicate în caz. În schimb a 
invocat un dosar inexistent pentru 
a se spăla pe mâini de plângerea 

pensionarului din Sângera. Lilian 
Cociu și-a justificat decizia prin 
aceea că Judecătoria Chișinău 
examinează dosarul civil inten-
tat de către Vladimir Raducan 
împotriva lui Ştefan Gangureanu.

În realitate, Vladimir Raducan 
nu s-a adresat în instanța civilă și 
nu există un astfel de dosar.

Am încercat să discutăm pe 
această temă cu Lilian Cociu. 
Omul legii ne-a zis că nu ține min-
te acest dosar, nu face declarații 
pentru presă și ne-a îndemnat să 
ne adresăm serviciului de presă 
al Procuraturii Generale.

Instanța menține minciuna 
procurorului Cociu

Vladimir Raducan s-a plâns în 
instanță pe faptul că procurorii nu 
vor să cerceteze denunțul său. La 
11 septembrie, Maria Tertea de 
la oficiul Ciocana al Judecătoriei 
Chișinău a menținut ordonanța 
procurorului Cociu. În șirul de 
argumente aduse de Maria Tertea, 
se menționează că „nu se deduce 
faptul că petiționarul a depus o 
cerere prin care a solicitat audi-
erea cetățenilor...”, iar „în cazul 
dat efectuarea acțiunilor date ră-
mâne a fi la discreția organului de 
urmărire penală”. 

În această bază, Maria Tertea 

Julieta SAVIȚCHI

ajunge la concluzia că „organul 
de urmărire penală a întreprins 
toate măsurile necesare în vederea 
stabilirii adevărului pe caz”. Mai 
mult, magistrata Tertea își argu-
mentează decizia și prin minciuna 
procurorului că ar exista un dosar 
civil în cazul dat: „Pe parcursul 
investigației s-a demonstrat că 
la caz există un litigiu de ordin 
juridico-civil”.

Vladimir Raducan susține că 
procesul de judecată a avut loc în 
lipsa sa. „Prima dată când m-am 
dus mi-au spus că procesul se 
amână, iar când am venit a doua 
oară, mi-au dat decizia adoptată. 
Nu m-a ascultat nimeni”, ne-a de-
clarat Raducan.

Ștefan Gangureanu: 
„Să se lămurească cu 
Sveta”

L-am contactat la telefon pe 
Ştefan Gangureanu pentru a ne 
spune poziția sa asupra cazului. 
Bărbatul s-a arătat deranjat că 
este sunat de la presă și ne-a de-
clarat inițial că el nu ar avea nicio 
legătură și că donația a fost făcută 
pe numele soției decedate. 

„Să se ducă și să se lămureas-
că cu Sveta. Ei i-a dat pământul, 
nu mie. Nu știu ce înțelegere au 
avut ei.”

Întrebat dacă și de ce a fost 
vândut terenul care i-a aparți-
nut lui Raducan, Gangureanu a 
declarat că a avut nevoie pentru 
dezvoltarea afacerii, dar și pentru 
medicamente, iar mai apoi pentru 
înmormântarea soției.

Pe parcursul discuției, afaceris-
tul și-a schimbat declarațiile. El a 
recunoscut că îi este dator cu 15 
mii de euro, dar l-a făcut vinovat 
tot pe Raducan pentru că „scrie 
peste tot”.

Gangureanu spune că, inițial, 
s-a înțeles ca în locul banilor să-i 
cumpere un tractor: „Am pierdut 
timp, m-am înțeles cu omul, dar 
el s-a răzgândit. E normal așa? 
Eu nu am timp de pierdut cu el”.

Bărbatul ne-a mai spus că nu 
urmărește scopul să nu achite da-
toria, dar acum nu are bani, iar 
Raducan nu vrea să-l înțeleagă și 
l-a denunțat la procuratură.

„I-am dat un hectar de pământ, 
să se sature. Am construit niște 
case, dar nu se vând, e criză. Ime-
diat cum le vând, îi dau banii. Dar 
el nu înțelege, m-a denunțat la 
procuratură. Eu pot să nu-i dau 
nimic. Dar nu sunt eu așa om, nu 
este acesta scopul meu. Dar dacă 
nu se va liniști și va umbla în con-
tinuare prin judecăți, n-am să-i 
dau nimic. Așa spuneți-i”, ne-a 
declarat la sfârșitul discuției Şte-
fan Gangureanu.
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Noua politică fiscală 
lovește în bugetele APL

Congresul Autorităților Locale din 
Moldova (CALM) critică dur proiectul 
politicii fiscale pentru anul viitor, care ar 
submina grav situația financiară și așa 

foarte precară a majorității autorităților locale. 

E C O N O M I E

Ministerul Finanțelor a anunțat 
acum o săptămână despre lan-
sarea procesului de consultare 
publică a documentului privind 
măsurile de politică fiscală și va-
mală pentru anul 2021.

Potrivit documentului, măsu-
rile de politică fiscală și vamală 
pentru anul viitor urmăresc so-
luționarea constrângerilor eco-
nomice și asigurarea dezvoltării 
durabile a Republicii Moldova, 
prin promovarea unei legislații 
fiscale și vamale favorabile dez-
voltării economice, consolidarea 
veniturilor bugetare în vederea 
finanțării cheltuielilor publice, 
precum și susținerea mediului 
de afaceri.

Scutirile personale 
modificate 

Principalele măsuri de politică 
fiscală și vamală propuse pentru 
anul viitor se referă la majorarea 
scutirilor persoanelor fizice cu 5% 
- de la 24 de mii lei până la 25,2 
mii lei și, respectiv, de la 18 mii 
de lei până la 18,9 mii lei și ma-
jorarea scutirii pentru persoanele 
întreținute cu 50% - de la trei mii 
de lei până la 4,5 mii de lei. În 
același timp, salariatul nu poate 
să pretindă la scutirea pentru soț 
sau soție. Până acum, unul dintre 
soți putea să primească scutire 
și pentru celălalt soț dacă, spre 
exemplu, salariul celuilalt era 
mai mic. Drept urmare, avea de 
câștigat bugetul familiei. 

  
Taxa pe drum, inclusă 
în costul carburantului

O altă măsură de interes ma-
jor se referă la includerea taxei 
rutiere în cota accizei aferente 
produselor petroliere. Altfel spus, 
posesorii de automobile nu vor 
mai plăti impozitul pe drum în 
momentul reviziei tehnice, aceasta 
fiind inclusă în prețul carburantu-
lui. Astfel, mărimea acestei taxe va 
fi direct proporțională cu consu-
mul de carburant care depinde la 
rândul său de kilometrii parcurși 
și de capacitatea motorului, care 
este legată, de regulă, de greutatea 
vehiculului. În final, cu cât mai 
mult vom folosi drumurile, cu atât 
mai mult vom plăti. 

Totodată, vehiculele grele, care 
uzează mai mult carosabilul, au o 
capacitate mai mare a motorului 

Ion CHIȘLEA 

și consumă mai mult carburant. 
Astfel, și taxa achitată la procura-
rea combustibilului este mai mare. 
Pare o chestiune echitabilă, fiind 
recomandată de mai mulți ani de 
mediul de experți. 

Atac asupra 
autonomiei locale

Există, totuși unele inconve-
niente. Spre exemplu, mașinile 
hibrid sau cu propulsie electrică 
ar plăti mai puțin sau chiar de-
loc pentru folosirea drumurilor. 
Acesta ar fi, pe de altă parte, un 
stimulent pentru utilizarea mij-
loacelor de transport inofensive 
pentru mediu, fapt ce ar compen-
sa, într-un fel, lipsa contribuției 
la fondul rutier. 

O altă neconcordanță privește 
utilizatorii tractoarelor sau altei 
tehnici grele, care nu prea circulă 
pe drumurile publice, însă con-
sumă destul de mult carburant. 
Astfel, posesorii acestei tehnici 
vor fi obligați să contribuie din 
greu la Fondul Rutier, neutilizând 
drumurile într-o proporție cores-
punzătoare. 

Cea mai virulentă reacție la 
adresa proiectului vine din partea 
Congresului Autorităților Locale 
din Moldova (CALM), care acuză 
Ministerul Finanțelor că ar atenta 
la autonomia locală și așa foarte 
slabă. Şi asta deoarece proiectul 
prevede plafonarea/anularea ta-
xelor locale pentru a ușura, chi-
purile, viața antreprenorilor. 

CALM acuză Ministerul Fi-
nanțelor că vine cu măsuri 
de politică fiscală, FĂRĂ o 
abordare complexă și FĂRĂ 
a avea, cel puțin, o analiză mini-
mă necesară a impactului acestor 
măsuri. 

„În realitate, Taxele locale 

NU reprezintă o problemă 
pentru mediul de afaceri din 
Republica Moldova, de fapt, 
acesta se confruntă cu alte pro-
bleme fundamentale și de sistem. 
Fapt confirmat si de recentul stu-
diu al Camerei Americane de Co-
merț, care demonstrează cu certi-
tudine că problemele mediului de 
afaceri se regăsesc cu totul în alte 
sfere, de care responsabil este tot 
Guvernul și nicidecum Autorită-
țile Publice Locale (APL): corup-
ția la nivel central, controalele și 
presiunea organelor de control, 
lipsa unei justiții credibile etc.”, se 
spune în declarația Congresului.

CALM mai susține că argu-
mentul Ministerului Finan-
țelor și grupurilor de intere-
se care stau în spatele său, 
precum că APL fac presiuni 
asupra mediului de afaceri, 
este unul fals, scos din con-
text și contrar realităților 
existente. 

„În realitate, anume autorități-
le locale sunt cele mai interesate 

să atragă cât mai multe investiții 
în localitățile lor, să creeze locuri 
de muncă și să mențină relații co-
recte cu agenții economici. Astfel 
încât să-i intereseze să activeze 
în localitate, precum și să le spo-
rească gradul de implicare în viața 
societății, mai ales că la aprobarea 
cotelor impozitelor și taxelor lo-
cale APL organizează consultări, 
audieri publice și alte întruniri 
cu actorii respectivi”, se spune în 
declarație. 

În același timp, anume 
inițiativa plafonării taxelor 
locale ar crea inechitate și 
imprevizibilitate pentru me-
diul de afaceri la nivel local 
deoarece ar egala contribu-
țiile atât pentru agenții eco-
nomici mari, cât și pentru cei 
mici și mijlocii.

Potrivit statisticilor prezenta-
te, acumulările din taxele locale 
reprezintă mai puțin de 0,5% din 
veniturile fiscale ale Bugetului Pu-
blic National și nu pot fi o povară 
pentru antreprenori. 

„Prin urmare, există bănuială 
rezonabilă că această inițiativă re-
prezintă un lobby pentru promo-
varea intereselor economice ale 
unor agenți economici concreți, de 
regulă, monopoliști, în detrimen-
tul comunităților locale și nicide-
cum o acțiune de îmbunătățire a 
condițiilor generale economice la 
nivel de țară, inclusiv promovarea 
afacerilor mici și mijlocii la nivel 
local”, concluzionează CALM. 

Autoritățile locale 
riscă să piardă 
specialiști calificați

Mai mult ca atât, în decla-
rația Congresului se menți-
onează că plafonarea taxe-
lor locale va afecta esențial 
capacitatea APL de a atrage 
specialiști, investiții și a asi-
gura contribuții la proiecte 
investiționale. 

Şi asta deoarece majoritatea 
proiectelor și finanțărilor acce-
sibile APL pentru atragerea in-

vestițiilor în infrastructură cer 
o contribuție de la 10% până la 
50%, iar taxele locale, pentru 
multe APL, constituiau una din 
sursele importante de comple-
tare și asigurare a contribuției 
respective. Însă, în lipsa unei vi-
ziuni și politici ale Ministerului 
Finanțelor în problema asigurării 
cofinanțării respective din partea 
APL (conform experienței Româ-
niei și altor țări EU), plafonarea 
taxelor locale reprezintă o lovitură 
suplimentară asupra capacității 
și posibilităților APL de a atrage 
investiții și de a soluționa efectiv 
problemele cetățenilor. În același 
context, va fi afectată capacitate 
APL de a atrage sau chiar de a 
păstra specialiști calificați în APL, 
deoarece în majoritatea cazurilor 
anume taxele locale reprezintă 
sursa de finanțare a politicilor 
locale de personal. 

În final, CALM califică proce-
sul de elaborare a politicii fiscale 
drept unul „netransparent, ne-
participativ, selectiv și formal”. 

Cantitatea de 
motorină din 
Rusia, promisă 
de Dodon, a 
scăzut de zece ori

Igor Dodon a anunțat, în au-
gust, că R. Moldova va primi un 
cadou de 50 de mii de tone de 
motorină de la Federația Rusă. 
Experții asociației Watchdog.MD 
menționează că anunțul era bine 
plasat – tocmai după protestele 
agricultorilor și înainte de înce-
perea campaniei electorale. Însă, 
potrivit ultimelor declarații ale lui 
Igor Dodon, fermierii vor primi 
un ajutor financiar din care vor 
putea procura doar în jur de 4 700 
de tone de motorină. 

A fost depășită 
bariera 
de 20 MDL 
pentru un EURO 

Cursul oficial al leului moldo-
venesc, după mai bine de un an, 
a trecut miercuri, 14 octombrie, 
de pragul de 20 de lei pentru un 
EURO. În opinia expertului Vea-
ceslav Ioniță, există doi factori 
care au cauzat creșterea Euro: 
„În primul rând, este vorba de 
deprecierea dolarului american 
pe piețele internaționale. Din co-
șul IVM-10, dolarul american s-a 
depreciat față de opt valute din 10. 
Doar două valute s-au depreciat 
azi mai puternic decât dolarul 
– lira turcească și leul moldo-
venesc. Însă, spre deosebire de 
lira turcească, leul moldovenesc 
continuă să fie mai puternic decât 
dolarul, comparativ cu începutul 
acestui an”.

Pandemia va 
costa SUA 16 mii 
de miliarde 
de dolari

Pandemia de COVID-19 va 
costa SUA 16 mii de miliarde 
de dolari, sau aproximativ 90% 
din Produsul Intern Brut anual, 
estimează fostul secretar al Tre-
zoreriei (ministrul american de 
finanțe) Lawrence Summers și 
economistul David Cutler de la 
Harvard, într-un eseu citat de Blo-
omberg și Xinhua. Circa jumătate 
din această sumă o reprezintă ve-
niturile ratate din cauza recesiunii 
induse de măsurile de carantină 
și restul sunt efectele economice 
ale deceselor premature și ale im-
pactului avut de pandemie asupra 
sănătății mintale și fizice. Pier-
derile economice vor fi de patru 
ori mai mari decât costurile Marii 
Recesiuni și de peste două ori mai 
mari decât cheltuielile totale ale 
SUA cu toate războaiele purtate 
de la 11 septembrie 2001 încoace, 
inclusiv cele din Afganistan, Irak 
și Siria, scrie Agerpres.
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„Cu mâna pe inimă trebuie 
să recunoaștem: 
acest viitor este România!”  

GAZETA de Chișinău publică 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.

Interviu cu Octavian Țîcu, candidat al Partidului Unității Naționale la alegerile prezidențiale

Ce nu a mers în reperarea 
unui candidat comun, cel 
puțin, cu Blocul Electoral 
Unirea? Ce plan de acțiuni 
trebuie să aibă un candi-
dat al dreptei după în-
frângerea lui Igor Dodon? 
(Potrivit unor scenarii, 
Dodon râvnește la funcția 
de premier în cazul unei 
înfrângeri.) Care este, de 
fapt, cea mai mare proble-
mă a Republicii Moldova 
și de ce unirea cu România 
este un panaceu pentru 
toate dificultățile cetățe-
nilor Republicii Moldova? 
Acestea sunt întrebările 
provocatoare la care a 
răspuns Octavian Țîcu în 
interviul de mai jos.     

- Stimate Domnule Octavi-
an Țîcu, aproape 700.000 
de cetățeni ai Republicii 
Moldova dețin cetățenia 
României. Cum credeți, de 
ce acești oameni nu sunt 
reprezentați de un singur 
candidat la alegeri? Ce nu 
a mers în reperarea unui 
candidat comun, cel puțin, 
cu Blocul Electoral Unirea? 
Mai întâi, ar trebui să obser-

văm că cetățenii moldoveni care 
împărtășesc sau, cel puțin, iau 
în calcul opțiunea reîntregirii cu 
România au simpatii politice care 
nu se limitează la dreapta eșichi-
erului politic. Veți găsi unioniști 
practic în toate partidele, chiar și 
la socialiști. 

Şi asta este firesc de vreme 
ce avantajele unirii sunt eviden-
te, numai cei rău intenționați 
le contestă. PUN a făcut vara 
aceasta o campanie în care am 
explicat aceste avantaje, în peste 
140 de localități din Republica 
Moldova.

Şi ar fi o greșeală să îngustăm 
acest spectru proromânesc care, 
trebuie să admitem, are diverse 
forme și manifestări. Partidul 
Unității Naționale își propune să 
coaguleze, să agrege, dacă vreți, 
într-o singură mișcare, ideile și 
oamenii care se încadrează în ten-
dința de apropiere de România.

Cât privește candidatul comun, 
după cum îl definiți, să îi lăsăm 
pe alegători să decidă cine este în 
măsură să reprezinte electoratul 
unionist. Discuții au fost și vor 
mai fi pe această temă, dar nimic 

nu se limpezește mai bine decât 
la urne.

- Cea mai mare problemă 
a Republicii Moldova este 
corupția. Ce poate să facă 
un președinte ca să lupte 
împotriva acestui fenomen 
endemic pentru Republica 
Moldova? Credeți că uni-
rea este un panaceu? 
Înaintea corupției aș plasa 

insecuritatea, care face lipsit de 
orizont orice efort de combatere 
a practicilor ilegale. Am văzut în 
acești 30 de ani de independență 
lipsită de glorie cum orice început 
bun sfârșește prin a fi compro-
mis, iar oamenii progresiști și bine 
intenționați au fost fie nimiciți, 
fie forțați să plece, fie pervertiți 
de sistemul politico-administra-
tiv puternic viciat din Republica 
Moldova. 

Trebuie să fim sinceri cu noi și 
să recunoaștem: fiind vulnerabili 
pe toate liniile – din punct de ve-
dere financiar, militar, mediatic 
etc. –, nu vom reuși să creăm in-
stituții democratice care să lucreze 
în beneficiul cetățenilor. 

Singura soluție pe care o ve-
dem noi este extinderea în stânga 
Prutului a umbrelei de securitate 
de care beneficiază România, la 
adăpostul căreia să putem con-
strui. Fără această precondiție iz-
băvitoare vom mai bate pasul pe 
loc încă 30 de ani, dacă vom mai 
exista atunci ca entitate statală.  

- Dvs. calificați politicienii 
și deputații Parlamentului 
Republicii Moldova drept 
niște ipocriți. De ce cre-
deți Dvs. că viața politică 
moldovenească are nevoie 
numaidecât de o asanare? 
Poate ipocrizia să fie o tră-
sătură națională?
Nu e numai ce cred eu. Asta e 

ceea ce cred cetățenii, în primul 
rând. Vedeți cât de jos e, tradi-
țional, încrederea cetățenilor în 
instituțiile statului, inclusiv în 
Parlament, unde, halucinant! au 
pătruns cele mai de joasă speță 
elemente, care reprezintă o ru-
șine pentru orice for legislativ 
din lume. De ce ar trebui să fim 
îngăduitori cu acești „aleși ai po-
porului”, care nu se limitează la 
a-și jefui alegătorii, dar insistă, 
pe deasupra, să-i și umilească, 
mințindu-i zilnic, cumpărân-

du-le bunăvoința, ținându-i în 
izolare? 

De aceea primul meu angaja-
ment electoral este dizolvarea Par-
lamentului, ca un prim pas spre 
instaurarea normalității. După 
care vom trece la celelalte măsuri, 
la fel de ferme, care să pună ca-
păt dezmățului politic în care este 
ținută societatea moldovenească 
de atâta vreme. 

- De ce credeți Dvs. că sta-
tul român ar fi gata să facă 
unirea și să le plătească, 
subit, aceleași pensii pen-
sionarilor din Republica 
Moldova, unor oameni 
care nu au contribuit cu 
nimic?
Acolo unde Dumneavoastră 

vedeți obstacole, eu încerc să 
văd oportunități. Cum vă uitați, 
de exemplu, la posibilitatea ca 
agricultorii moldoveni, după eli-
minarea graniței de pe Prut, să 
aibă acces la o piață româneas-
că de aproape 20 de milioane 
de oameni și la piața europeană 
de peste jumătate de miliard de 
oameni? Sau ca diplomele de la 
Universitatea de Stat din Moldova 
să aibă recunoaștere internațio-
nală? Sau ca electricitatea să fie 
mai ieftină cu 30 la sută, după 
conectarea la sistemul energetic 
românesc? 

Eu m-aș îngrijora mai curând 
în privința fondurilor uriașe – ro-
mânești, europene, americane – 
acordate Republicii Moldova fără 
ca acestea să producă schimbarea 

scontată. Vorbim de miliarde de 
dolari intrați parcă în pământ, 
cum s-a întâmplat cu banii des-
tinați reformării justiției. 

Aici se găsesc adevăratele pier-
deri, nu în diferențele – e ade-
vărat, destul de solide – dintre 
pensiile din România și cele de la 
noi. Dar nu putem avea o optică 
liniară, strict matematică, atunci 
când vorbim despre un proces 
multidimensional, care va avea 
un efect în primul rând civiliza-
țional spectaculos asupra acestui 
teritoriu, așa cum s-a întâmplat 
în perioada interbelică.

Cât privește cheltuielile pe 
care ar urma să le suporte Ro-
mânia, vă invit să citiți analizele 
care vorbesc despre consolidarea 

statului român, odată cu reveni-
rea Basarabiei acasă. Națiunea 
română va fi mai puternică după 
reîntregire.

- Cu sau fără acest scrutin, 
Dodon păstrează controlul 
puterii prin majoritatea 
parlamentară. Ce trebuie 
să facă un candidat al drep-
tei dacă învinge în alegerile 
din noiembrie?  

Dodon nu are majoritate par-
lamentară, el a guvernat până 
acum cu ajutorul unei construcții 
cârpite, care nu mai are suflu și 
este gata să se prăbușească. Nu-i 
prevestesc lui Dodon un viitor 
imediat fericit. Va fi părăsit de 
toți oportuniștii a doua zi după ce 
pierde alegerile pe care nu are cum 
să le câștige, fiind un personaj 
urât și disprețuit de majoritatea 
cetățenilor. Ne vom aminti de el 
ca de un episod pe cât de comic, 
pe atât de neplăcut. 

Noul președinte are datoria 
să forțeze declanșarea alegerilor 
parlamentare anticipate și să în-
ceapă neîntârziat transformările 
politice și economice care să dea 
acestui teritoriu o nouă perspec-
tivă. Am impresia că suntem de 
acord cu toții că am ajuns într-un 
punct în care trebuie să luăm o 
decizie crucială pentru viitorul 
nostru. Cu mâna pe inimă trebuie 
să recunoaștem: acest viitor este 
România!  

Interviu realizat de Ilie Gulca

Și ar fi 

o greșeală să îngustăm 
acest spectru 

proromânesc care, 
trebuie să admitem, 
are diverse forme și 

manifestări. Partidul 
Unității Naționale își 
propune să coaguleze, 
să agrege, dacă vreți, 

într-o singură mișcare, 
ideile și oamenii 

care se încadrează în 
tendința de apropiere 

de România.
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R U B R I C A R Z I

Cine „va pierde”?
A - p o l i t i c e

Un prieten se lamentează că, întrebat 
pentru cine să voteze, cică „pentru 
prima dată” este derutat și nu știe ce 
să-l sfătuiască pe un amic, debusolat 

și el. Citesc și nu îmi vine a crede: cine o fi 
fost candidații de la scrutinele anterioare 
(prezidențiale, parlamentare, locale), care erau 
atât de buni – dar atât de buni! –, încât actualii 
pălesc pe lângă ei? 

Am avut vreun președinte sau 
candidat la președinție pe care nu 
trebuia să-l uit, de bun ce era? Să 
fim serioși! 

Dispoziția aceasta perdantă 
(„toți sunt răi”, deci „nu are rost 
efortul”), de fapt o subtil gândi-
tă (dar brutal pusă în practică) 
strategie de a asigura victoria 
actualului președinte  (pentru 
că „noi deja am pierdut”, că „nu 
contează dacă e Dodon sau altul”, 
că toți ar fi de-o teapă etc.) este 
una dintre momelile de sorginte 
KGB-istă, pe care le înghițim de 
trei decenii. În realitate: și până 
acum, și de acum înainte, toți can-
didații sunt făcuți după chipul și 
asemănarea noastră. 

Rămâne să-i privim atent și 
să ne recunoaștem în ei, cu toa-
te tarele și cu toate calitățile; cu 
toate visele frumoase (iar unele 
chiar sunt frumoase!), dar și cu 
toate imperfecțiunile, implicit, 
rateurile. Numai că, atunci când 
avem capricii mai multe decât bu-
năvoință, anti-propaganda asta 
de trei copeici rusești ne manipu-
lează ușor: cică orice am face, tot 
rău va fi, mai bine îi detestăm pe 
toți, îi înjurăm, ne destresăm și 
ne luăm de-o grijă. 

Această dispoziție se împătu-
rește și se înmagazinează într-un 
anti-slogan laș: „Noi deja am 
pierdut”. Mai exact: „Candidatul 
acesta...” (Maia Sandu/ Andrei 
Năstase/ Octavian Ţâcu/ Dorin 
Chirtoacă/ Tudor Deliu, după caz) 
cică „va pierde pentru că...”. Aici 
urmează „argumentele” atotștiu-
torilor, adică lista de capricii ale 
„alegătorului” moldovean, per-
dant din oficiu, prin tradiție și 
obicei strămoșesc. Această subtilă 
filosofie, ziceam, se repetă de trei 
decenii. Dar modelul/ arhetipul 
e ancestral, venind de la mitul 
nostru fondator, cel cu drobul de 
sare: noi vom pierde, asta e partea 
proastă a lucrurilor; în schimb noi 

Fiecare țară din lume are pro-
blemele ei. În unele, se gestionează 
prost economia, în altele, se gesti-
onează prost migrația sau epide-
mia. Rusia se crede, în continuare, 
Uniunea Sovietică, Ucraina nu știe 
ce să facă cu sărăcia, Crimeea și 
Donbasul, pe când România nu 
vrea să facă nimic, dar e membră 
UE și, de nevoie, tot trebuie să facă 
ceva, de aici toate necazurile. 

Republica Moldova îl are, în 
schimb, pe Dodon. Dodon nu este 
numai o persoană concretă și o 
instituție, ci și o stare de spirit, pe 
cât de individuală, pe atât de ge-
nerală. Personajul e chintesențial 
și reprezentativ, iar dacă vrei să-i 
înțelegi pe cetățenii moldoveni – ei 
bine, pe aceia dintre ei cărora RM 
le datorează involuția – trebuie 
să fii cu ochii pe Igor Nicolaevici 
și să-i deslușești subînțelesurile.

Președintele actual al RM e cam 
tot ce trebuie să știi despre țara 
și poporul pe care dumnealui le 
conduce. Dacă ești străin și vrei să 
afli cu ce se mănâncă azi mămăliga 
moldovenească, e destul să-l „gu-
ști” pe Dodon. Nicio contradicție 
în vorbe și declarații, niciun eșec 
major, nicio inconsecvență, niciun 
dezastru de care președintele ac-
tual se face direct sau indirect de 
vină nu pot zdruncina intențiile de 
vot ale unui electorat devotat doar 
celui care îi însumează frustrările, 
idiosincraziile și metehnele. 

Această înclinație de a vota cu 
omul care întrunește cel mai bine 
propriile tale vicii și carențe conți-
ne, desigur, ceva terapeutic pentru 
fiecare cetățean în parte, dar e no-
civ pentru societate în ansamblu. 
La mijloc, e un reflex moștenit de 
la bolșevici – suspiciunea față de 
liderii prea intelectuali și spilcuiți, 
față de „deștepți” și „troțkiști” –, 
dar cunoașterea cauzei nu ne mai 
poate fi de niciun ajutor. E sufici-

ent că vedem efectul: după patru 
ani „glorioși”, Igor Nicolaevici se 
află iarăși în fruntea sondajelor 
și e creditat cu prima șansă în al 
doilea tur al prezidențialelor.

Străinii care analizează situa-
ția politică din RM, vorbesc acum 
despre faptul că la Chișinău s-ar 
putea repeta scenariul bielorus, 
dacă se vor constata fraude și dacă 
diferența decisivă va fi asigurată 
de „alegătorii” din Transnistria, 
aduși cu autocarul și puși să vote-
ze cu Dodon contra cost, cum s-a 
mai întâmplat. Revolta „tinerilor” 
din 2009 și cea a „adulților” din 
2015 nu se vor repeta însă, căci 
moldovenii păgubași au înțeles că 
cea mai eficientă formă de protest 
este emigrația. Dacă i-ar deranja 
un om și un partid concret, așa 
cum bielorușii s-au săturat de Lu-
kașenko și de camarila lui, ne-am 
putea aștepta la un nou 7 aprilie. 
Dar nu asta îi disconfortează.

Pe cetățeanul cu scaun la cap 
din RM nu-l scârbește Dodonul 
concret, ci Dodonul colectiv. El 
fuge de semenii săi, nu neapărat 
de Igor Nicolaevici și nici de soci-
aliștii lui. Şi asta pentru că PSRM 
azi este, iar mâine, grație vreunui 
(alt) Plahotniuc, poate să nu fie, 
pe când Dodonul colectiv rămâ-
ne. De pe la începutul anilor 1990, 
puterea adevărată a fost deținută 
doar de oamenii care au știut să 
exploateze și să consolideze acel 
tip de mentalitate care a culminat, 
în cele din urmă, cu ascensiunea 
lui Igor Dodon.

Marele necaz al societății mol-
dovenești nu este corupția clasei 
politice, ci corupția din creiere. 
Curățarea grajdului politic, des-
pre care Maia Sandu vorbește ca 
despre devirusarea unui sistem 
operațional (de ar fi așa!), se poate 
face numai dacă se desfundă, în 
prealabil, mintea alegătorului. 

Abia în clipa în care acesta din 
urmă va pricepe că trebuie să-și 
dea votul unuia mai priceput ca 
el în trebile țării, și nu cuiva care 
„vorbește pe înțelesul lui” și e 
bine văzut de șefii „reali” și pro-
vidențiali (Putin, Patriarhul Kirill, 
Dumnezeu – acela din mitologia 
recentă a moldovenilor, desigur, 
conectată doar formal la tradiția 
iudeo-creștină), lucrurile se vor 
schimba cu adevărat.

H a r t a  l u m i i

Dodon. O stare 
de spirit

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

știm că noi vom pierde, și asta ne 
face să ne simțim confortabil. Să 
ne simțim deștepți.

În adevăr, însă, până în mo-
mentul de față, încă nimic nu este 
pierdut. Şi până când nimic nu 
este pierdut, suntem potenția-
lii câștigători. În pofida tuturor 
opreliștilor și a voinței noastre 
leșinate, avem șansa să câștigăm. 
Încă nu am pierdut. Şi, mai ales, 
încă nu a pierdut nimeni dintre 
candidați. Mai mult, nimeni din-

tre cei numiți aici nu doar că nu 
a pierdut, ci nici nu va pierde. 
Nu au cum să piardă. Pentru că 
[încă] nu au ce să piardă! Degeaba 
crede cineva că, repetând vraja cu 
ne-șansa, îi va pedepsi pe cei care 
candidează!  

Poate să piardă (și are toate 
șansele, dacă noi nu vom fi proști 
și ticăloși) doar „independentul”, 
împreună cu toată camarila lui, 
cu toată susținerea imperiului 
din est. Iar să debarcăm un pre-
ședinte care are susținerea unui 
imperiu și cui i se opune însăși 
firea noastră – iată pentru asta 
merită să te unești cu toată lumea 
bună și să uiți de micile neînțe-
legeri, pe care le umflăm până la 
bătălii principiale, din orgoliu și 
din prostie. Dacă azi majoritatea 

populației acceptă integrarea eu-
ropeană, este anacronic și ilogic să 
dăm frâiele unui candidat asiatic. 
Dar neunirea și ura ne-ar putea 
juca festa încă o dată. Şi am ră-
mâne proști.

Trebuie să învățăm să nu mai 
urâm lumea care e altfel decât noi. 
Nu doar aliatul, ci și oponentul, ba 
și adversarul (dușmanul!) trebuie 
tratat calm și cu respect. Mi-am 
amintit de un text de al lui Mir-
cea Eliade din Fragmentarium, în 
care savantul invocă „o scrisoare 
din 28 iunie 1854” a lui Alexan-
dru Hasdeu către tânărul Tadeu/ 
Bogdan, în care bătrânul literat 
își sfătuia fiul cum trebuie să te 
porți în război. Sfatul e valabil 
pentru orice competiție. 

Cel care se avântă în luptă, zice 
Eliade, pe urmele bătrânului Has-
deu, nu cunoaște nici pasiunea, 
nici ura, nici dorința. El nu-și 
„urăște„ adversarul, nu îl detes-
tă, nu îl umilește, ci „îl sacrifică”. 
Mergi în luptă, spune Hasdeu, 
„uitând cele omenești, depășind 
orice element pasional”. În due-
lul cu adversarul „trebuie să uiți 
orice patimă”. În fine: „Nici un 
fel de ură sau de frică nu trebuie 
să tulbure mintea războinicului”.

Simplu spus, îl poți scoate din 
echilibru pe oponent, poți mima 
pasiune, pentru a-l induce în eroa-
re. Însă nu trebuie să ai emoții. Nu 
cu ură trebuie să-ți învingi adver-
sarul, ci cu rațiune, aplicându-i, 
zâmbind, fine și exacte lovituri 
de floretă. Şi, desigur, să nu te 
lamentezi cât de „inegale” sunt 
condițiile de joc și cât de „avanta-
jat” este adversarul – ești pierdut.

Dacă îți tratezi oponenții cu 
condescendență și cu înțelegere 
(există niște motive care îi mână 
și pe ei în luptă, de ce nu le-ai 
respecta alegerea?), dacă nu ai 
patimi care să te dezechilibreze, 
chiar nu ai nimic de pierdut. 

Îți rămâne doar să câștigi.

„Şi pentru mine a fost un șoc, am rămas portret. Eu niciodată 
nu am avut discuții cu el despre relațiile cu acest personaj. Eu 
singur nu am explicații. Cu flori, fără flori, nu contează. Eu nu 
pot spune ce are în minte un bărbat care are 58 de ani, acest 
Oleg Voronin. La 58 de ani, ar fi normal să se orienteze, nu 
doar Oleg Voronin, ci oricine. E puțin spus „supărat”, vor fi 
mari razborci. Va fi convocată familia și vor fi mari discuții. 
Pentru mine e o lovitură, în mod serios și responsabil. Nu 
înțeleg de ce trebuia să facă această prostie.”

„Secretele Puterii”, Jurnal TV

P a s ă r e a  p r e  l i m b a  e i  p i e r e

Vladimir Voronin, despre fiul său, Oleg Voronin, care a participat la petrecerea pe ultimul 
drum a controversatului om de afaceri Mihail Aizin, alias Kitaeț:

„Am rămas portret”

Nu cu ură 

trebuie să-ți 
învingi adversarul, 

ci cu rațiune, 
aplicându-i, 

zâmbind, fine și 
exacte lovituri de 

floretă. 
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Lumea a mai cunoscut epidemii, pandemii 
și situații de criză

Dar, în pofida modernizării sis-
temelor de sănătate, a tehnologii-
lor informaționale și cunoștințelor 
acumulate de secole, omenirea 
demonstrează, atât separat, pe 
țări, cât și în comun, că toate 
acestea nu i-au ajutat cu nimic 
în pandemia COVID-19.

Astfel, este bine să mai tragem 
cu ochiul prin istorie.

Nu sunt fană a URSS, deși mi-
am petrecut o jumătate de viață 
în această țară. Dar orice epide-
miolog îmi va da dreptate că cel 
mai puternic căluț al sistemului 
de sănătate sovietic, Semashko, 
a fost în serviciul sanitar-epi-
demiologic. E și normal, în anii 
‚20 ai secolului trecut, țara era 
bântuită de epidemii care sece-
rau lumea mai ceva ca războaiele 
și foamea. 

Un exemplu de acțiune rapidă 
de răspuns în situație urgentă este 
cunoscutul caz de variolă neagră 
(variola vera), una din cele mai 
strașnice boli care a luat viața 
a sute de milioane de oameni 
pe planetă. Dacă ajungea într-o 
localitate, putea să o șteargă cu 
totul de pe fața pământului. În sec. 
VIII, 30% din populația Japoniei 
a fost nimicită de acest virus, iar 
în sec. XVI, milioane de aborigeni 
americani s-au pierdut, primind 
acest virus de la conchistadori. 
În URSS i-a fost declarat război 
dur și dacă în 1919 erau raportate 
186 mii de îmbolnăviri, în 1936 – 
deja niciuna. Dar în 1959, boala 

mortală, despre care uitaseră toți, 
s-a reîntors. 

La 23 decembrie 1959, din 
avionul Delhi-Moscova a coborât 
pictorul Alexei Kokorekin, care 
nu avea nici cea mai mică idee 
că aducea cu el virusul din India. 
El avea simptome de ușoară ră-
ceală, care nu păreau stranii pe 
timp de iarnă. Dar seara, brusc, a 
făcut febră înaltă, tuse puternică 
și dureri musculare în tot corpul. 
A doua zi, el a mers la policlinică și 
medicul a constatat un diagnostic 
obișnuit – gripă. Însă medicația 
nu a dat absolut niciun efect. Pe 
corp apăruseră erupții pe care 
medicii le-au tratat ca alergie. 
Doar o doctoriță tânără, stagiară, 
aflând de unde a venit pacientul, 
a presupus prezența variolei, dar 
presupunerea nu a fost luată în 
serios de colegii cu experiență. 

La 29 decembrie, deja în salon 
de spital, unde se afla împreună cu 
pacienți bolnavi de gripă, Alexei 
Kokorekin, de doar 53 ani, dece-
dează subit. Cazul nu era deloc 
clar, dar, deoarece toți erau în 
dispoziție de sărbătoare, acestu-
ia nu i-a fost acordată prea mare 
atenție.  

Peste două săptămâni, deja în 
ianuarie 1960, apar simptome ase-
mănătoare la câțiva din pacienții 
spitalului. În cercetare este inclus 
Institutul Ştiințifico-Practic de 
Vaccinuri și Seruri, specialiștii 
căruia stabilesc că e vorba de va-
riolă. Totodată se clarifică că în 
India pictorul a luat parte la o ce-
remonie de înmormântare-ardere 
a trupului unui brahman local și 
s-a atins chiar de unele lucruri 
personale ale acestuia. 

La 15 ianuarie, despre foca-
rul de variolă cunoștea toată 
conducerea țării și Moscovei, 
care a dat imediat indicații să 
fie mobilizate toate capacitățile 
spitalelor, policlinicilor, MAI și 
KGB. În regim de urgență/24 ore 

erau căutate toate contactele și 
posibilele surse de infectare. Toți 
care s-au întâlnit cu Kokorekin 
sau alții care s-au întâlnit deja 
cu aceștia sau au primit suvenire 
din India, au fost găsiți, ridicați 
inclusiv noaptea din paturi și in-
cluși în carantină strictă. 150 de 
studenți din universitatea unde 
învăța fiica lui, au fost ridicați 
și duși la spital direct de la ore. 
Era cercetat minuțios tot lanțul 
de contacte. Oamenii erau scoși 
din tren, erau întoarse din zbor 
avioanele dacă aveau la bord 
posibili contacți. În carantină 
strictă au fost incluse 9342 de 
persoane. Spitalul „Botkin” unde 
s-a aflat pacientul nr. zero a fost 
total izolat. Mii de lucrători me-
dicali au fost izolați în spital fără 
drept de ieșire, și deoarece nu 
ajungeau pentru toți albituri, 
a fost deschisă rezerva de stat 
pentru situație de război. 

Măsura decisivă în luptă a 
fost vaccinarea absolut a tuturor 
locuitorilor Moscovei și regiunii 
Moscova – maturi, copii și chiar 
muribunzi. Într-o săptămână, 
au fost vaccinate 9,5 milioane de 
persoane – un caz fără precedent 
în istorie. Cu acest scop au fost 
mobilizați medicii de toate speci-
alitățile, inclusiv studenții medici. 
Epidemiologii lucrau de dimineață 
până la miezul nopții. 

Maladia a afectat 45 de persoa-
ne, dintre care trei au decedat. 
La 3 februarie 1960, nu mai era 
niciun pacient cu variolă. Doar 
în 19 zile serviciile medicale au 
fost capabile să oprească virusul 
mortal și să preîntâmpine o epi-
demie de proporții. 

Învățați și iar învățați, stimați 
diriguitori de țară și sistem de 
sănătate, voi, cei care o dați 
în bară în fiecare zi. Cartea și 
cunoștințele sunt lumina, și nu 
nunțile, guleaiurile și aroganța 
voastră.

15 octombrie. Sună telefonul fix. 
Urmează dialogul (cu o domnișoa-
ră cu o voce catifelată și o română 
firească).

- Buna ziua. Sunteți de acord să 
răspundeți la întrebările Centrului 
de Studiere a Opiniei Publice?

- Da. Dar despre ce e vorba?
- Ştiți că în Moldova, la 1 noiem-

brie, vor avea loc alegeri?
- Aveți în vedere alegerile pre-

zidențiale? 
- Da.
- Veți vota pentru actualul Președinte?
- O, acesta-i deja un atentat la secretul de vot!
- Sunt de acord. Atunci cum răspundeți la irmătoarea întrebare: 

„Sunteți de acord cu rezultatul ultimelor sondaje,  cum că numai Igor 
Dodon posedă calitățile unui Președinte?”.

- Ştiți, domnișoară, eu n-am probleme cu simțul umorului. Însă, 
în cazul dat, deja mi-e greață!

- Am înțeles, vă mulțumesc.
Concluzii:
Pretinsele „sondaje sociologice”, care dau năvală în Internet și 

care „garantează victoria” lui Dodon, sunt niște făcături primitive, 
realizate la comanda lui Dodon și plătite din bani murdari (furați de 
la cetățenii RM);

„Chestionarea” prin telefon este o tentativă disperată a lui Dodon 
de a evita eșecul electoral (inevitabil);   

Păcat că domnișoara, cu vocea ei catifelată și română firească, este 
nevoită să facă un ban în asemenea mod.

Pretinsele „sondaje 
sociologice”, plătite 
din bani furați 
de la cetățenii RM

Oazu NANTOI

Ala NEMERENCO

Azi, s-au împlinit 16 zile de când 
am fost adus cu Ambulanța într-un 
spital din Chișinău cu toate datele 
necesare descoperite la mine de 
medicii de la Lacul Valea Morilor... 

Dar cum s-au întâmplat toate? 
Am vizitat, mai mult în trecere, 
mergeam în altă parte, familia unor 
prieteni pe care-i cunosc de mai bine 
de 55 de ani... I-am vizitat mai mult 
ca să-i ocărăsc pentru că au proce-
dat la fel ca și Chicu cu nunta fiului 
său care a contaminat mesenii cu 
Covid-19, ca niște oameni irespon-
sabili, pentru că au dat startul unor 
nunți naționale de contaminare. 

Prietenii mei erau fericiți că 
n-au prins nimic: s-au contaminat 
¾ de nuntași, dansatori, sută la 
sută de tineri, dar ei doi au rămas 

19 zile și 19 nopți de covid-19 după o nuntă 
covidă cu mireasă gravidă...

Vasile ȘOIMARU

Ministrul Afacerilor Externe al 
Rusiei, Serghei Viktorovici Lavrov, 
și-a exprimat tranșant nemulțu-
mirea privind implicarea Amba-
sadorului american la Chișinău 
în treburile interne ale Republicii 
Moldova. 

Evident că-i „mulțumim din tot 
sufletul” pentru „grija părintească, 
pe care doar un frate mai mare ar 
putea să ne-o poarte”, dar am dori 
și noi, în același spirit tovărășesc, 
să-l întrebăm următoarele: cum-
va armata americană se află ilegal 

pe teritoriul nostru în flagrantă 
contradicție cu prevederile Con-
stituției și ale Dreptului Interna-
țional? Cumva serviciile secrete 
americane au împânzit Republica 
Moldova și sunt infiltrare în toate 
instituțiile statului nostru, iar una 
dintre acestea, Președinția, este 
total subordonată Kremlinului? 
Cumva „Rapoartele săptămâna-
le” ale lui Igor Dodon trimise la 
Kremlin lui Vladimir Vladimiro-
vici Putin au ajuns atât de repede 
și la Serghei Viktorovici? Cumva 
Ambasada SUA de la Chișinău i-a 
oferit cazare zile întregi lui Dodon 
în luna iunie 2019 de frica Procuraturii și a lui Plahotniuc, și nu cea 
a Federației Ruse?

Cumva miliardele rusești mențin existența statului cu cea mai „echi-
librată politică externă” și cu neutralitate permanentă, dar cu trupe 
rusești de ocupație, și nu generoasa asistență financiară din partea 
SUA și a Uniunii Europene? Serghei Viktorovici, cumva vă mistuie 
nostalgia după un nou „Alians” dintre blocul ACUM și socialiștii lui 
Dodon? Câtă grijă frățească, câtă generozitate tovărășească și niciun 
pic de ingerință în treburile noastre interne din partea Rusiei. Asta-i 
adevărata frăție!  SPA-SI-BUSH-KI!

SPA-SI-BUSH-KI!

Iurie RENIȚĂ
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neatinși. Şi astăzi sunt sănătoși! 
Pur și simplu au devenit mijloc de 
transport încărcat cu acest tip de 
încărcătură, numită Covid-19... 
Eu și soția, fericiți că avem toate 
șansele ca pericolul să treacă pe 
alături de noi și familia noastră, 
am mai stat un pic de vorbă, de la 
distanța socială de 1-1,5 metri, și 
am plecat acasă, unde ne așteptau 
încă trei membri ai familiei...

Iar în câteva zile eu sunt trans-
portat la un spital, din oraș, unde 
mă aștepta unicul loc vacant, încă 
de nimeni ocupat; peste alte două 
zile – soția la alt spital așteptând 
în hol eliberarea altui loc vacant... 
Peste încă două zile – fiica cu cei 
doi copii, fiind mai tineri, și ne-
găsind locuri libere în spitalele 
municipale, au rămas acasă să se 
lecuiască...  

Astăzi, încă nimeni din noi nu 
se poate lăuda cu deplina însănă-
toșire: trei teste – trei rezultate 
pozitive... Poimâine va mai avea 
loc unul și poate acesta va fi cu 
noroc?!

Nu doream să-mi fac niciun fel 
de publicitate, pentru că treaba 
asta e cam rușinoasă. Dar PRIN-
CIPALUL: Am văzut ieri campania 

electorală a Dodonului nostru de 
Hramul orașului și am găsit de cu-
viință să previn întreg electoratul 
adunat la petrecerea din centrul 
capitalei, dacă va dori să înțeleagă 
ce-l așteaptă săptămâna viitoare...

Marele nostru noroc este că 
Medicii, surorile medicale, per-
sonalul de serviciu au învățat de 
minune MESERIA DE OŞTENI AI 
FRONTULUI ANTICOVID-19... 
Mare păcat că-și vâră nasul în 
Covid-19 niște mizerabili de po-
liticieni, care nici politică nu pot 
face, dar nici în medicină nu-s ca-
pabili să facă ceva de calitate... Cel 
mai pregătit dintre ei fiind nimeni 
altul decât acușerul democrat și 
socialist, Ştefan Gațcan.  

Cumva 

miliardele rusești 
mențin existența 

statului cu cea 
mai „echilibrată 

politică externă”?
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Promisiuni iresponsabile de 
modificare a Legii cultelor

La o întâlnire electorală care a avut loc 
recent la Vulcănești, Igor Dodon a 
promis să modifice Legea cultelor. Nici 
un fel de altă religie să nu mai existe pe 

teritoriul R. Moldova în afară de cea dragă inimii 
lui – cea ortodoxă, pentru că este promovată de 
Mitropolia Chișinăului și a „întregii Moldove” 
care îl susține pe Dodon și în această campanie 
electorală, fiind subordonată Moscovei.

„Întotdeauna am susținut-o și 
o voi susține. Vor să ne lichideze 
ortodoxia. Înregistrează alte re-
ligii. Trebuie să modificăm Legea 
cultelor”, atacă Dodon în stilul 
său populist, considerând ilegală 
funcționarea altor biserici și in-
tenționând, în caz că va fi reales 
președinte al R. Moldova, să le 
anuleze înregistrarea. Prin aces-
te declarații nechibzuite, Dodon 
lovește în dreptul constituțional 
al oamenilor la confesiunea religi-
oasă, vădind lipsă de înțelegere și 
pătrundere în esența acestei pro-
bleme deosebit de delicate.

Intervenția recentă a lui Igor 
Dodon ne-a reamintit o circulară a 
președinției moldovene, care ne-a 
picat în mână acum un an, în care 

era vizată Mitropolia Basarabiei, 
aflată sub jurisdicția Patriarhiei 
Române.

„Măsuri de răspuns” 
recomandate 
de președinție

„Autoritățile române, prin 
intermediul Patriarhiei Româ-
ne, promovează activ trecerea 
slujitorilor de cult la Mitropolia 
Basarabiei”, scria în acea notă in-
formativă. Drept principale ele-
mente de „corupere” erau amintite 
acordarea cetățeniei române și 
susținerea financiară a parohii-
lor și preoților. Aceste metode, 
scria în circulară, sunt utilizate 
preponderent în satele cu puțini 

locuitori, în care bisericile au o 
situație financiară precară. 

Nu am găsit confirmare pentru 
practicile invocate, și chiar dacă 
ar fi utilizate, nu le-am considera 
reprobabile. E relevantă însă „mă-
sura de răspuns” recomandată de 
președinție: „În acest context, ca 
măsură de răspuns, ar fi bineve-
nită acordarea cetățeniei Fede-
rației Ruse, precum și susținerea 
financiară a slujitorilor de cult 
ai Bisericii Ortodoxe a Moldovei, 
care activează în localitățile cu 
mai puțin de o mie de locuitori”. 

Nu este deloc greu să-ți dai 
seama cui a fost adresată această 
solicitare și ale cui interese sunt 
apărate de Igor Dodon în Repu-
blica Moldova. La fel de lesne de 
înțeles e de ce capătă amploare 
aceste inițiative anume în cam-
paniile electorale. 

GAZETA de Chișinău a solici-
tat în context opiniile unor preoți 
subordonați Mitropoliei Basarabi-
ei sau Mitropoliei Moldovei.

parohul Bisericii „Sfinții Trei 
Ierarhi” din Chișinău (Mitropolia 
Basarabiei), consideră că e o me-
todă verificată la care se apelează 
în alegeri.

„Cred că este doar campanie 
electorală, populism ieftin, pen-
tru a fi pe placul electoratului 
care îl susține și pentru a-l face 
să-l voteze. Nu cred că Dodon are 
puterea juridică de a modifica 
Legea cultelor. El, pur și simplu, 
demonstrează că este capabil să-
și vândă țara, că-i iresponsabil 
din punct de vedere politic și că 
merită sută la sută să stea la Co-
dru pentru asemenea enormități. 
Este părerea mea personală și 
nu mi-o schimbă nimeni nicio-
dată”, opinează preotul Anatol 
Goncear.

„Dodon umblă 
cu steaua roșie”

Iar părintele Anatol Goncear, 
Iar părintele Vasile Ciobanu de la 
Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” 
din Costești, Ialoveni, subordo-
nată Mitropoliei Moldovei, sus-
ține că „96 la sută din populația 
Republicii Moldova o constitu-
ie creștin ortodocșii. Că-s ruși, 
că-s români, toți sunt creștini. În 
biserica noastră îi pomenim pe 
toți, indiferent de naționalitate. 
Suntem uniți în credință, în cu-

get și în simțire. Avem Liturghier 
românesc, avem Evanghelie cu 
autograful mitropolitului de Cluj, 
alte cărți românești. Dodon umblă 
cu steaua roșie…”. 

Protoiereul Petru Buburuz, pa-
roh al Bisericii „Sfinții Apostoli 
Petru și Pavel” din capitală (MB), 
afirmă că avem de a face cu un caz 
de propagandă pură. 

„Stilul de acțiune și de comuni-
care este unul kaghebist. Şi Dimi-
trie Cantemir credea că ortodoxia 
rusă ne va apăra credința, dar s-a 
înșelat amarnic, pentru că, prin 
aceasta, s-a umblat la rădăcinile 
noastre: limbă, istorie, tradiții etc. 
Rusia a dezbinat și dezbină tot 
timpul. De acest lucru ne convin-
gem permanent din ceea ce vedem 
în Belarus, Ucraina, dar și în R. 
Moldova. Despre influența nocivă, 
distructivă a bisericii ruse vor-
besc înșiși rușii, cei care cunosc 
situația din interior. Doar cazul 
lui Andrei Kuraev, teolog ortodox 
rus, care exprimă opinii ce diferă 
de cele ale Bisericii Ruse, cât este 
de concludent!”, conchide Petru 
Buburuz.

Gheorghe BÂLICI
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Viața noastră, ce-ați făcut cu ea?

Pe doamna Efimia am întâlnit-o pe o 
stradă din capitală. Vindea flori, nuci, 
măceș, ceaiuri din plante, mere uscate, 
conserve de casă și ardei iuți. Toate 

acestea le crește și culege din propria grădină de 
lângă Chișinău. Deși a ajuns la vârsta de 75 de 
ani, ea spune că nu poate sta în casă. Locuitorii 
din zonă o cunosc deja pe pensionară și cumpără 
de la ea murături, borș acru sau alte produse, în 
funcție de sezon. 

L A  L I M I T A  S Ă R Ă C I E I

De la vârsta de 16 ani a început 
să muncească la „sovhoz”, apoi 42 
de ani a lucrat cusătoreasă la Fa-
brica de cusut Nr. 1 din capitală. 
Cu toate acestea, pensia ei este de 
doar 2000 de lei, sumă care nu este 
nici pe departe suficientă pentru 
cheltuielile lunare elementare. Din 
acest motiv este nevoită să iasă în 
stradă și să vândă ceea ce are. „În 
curând vine iarna, costurile pentru 
servicii vor fi mai mari. Pensia este 
mică. Trebuie cu ceva să mă ocup 
pentru a putea acoperi cheltuie-
lile lunare”, povestește doamna 
Efimia. 

Unii pensionari ajung 
la sărăcie extremă, 
inclusiv alimentară

De la 1 octombrie 2020, pensia 
minimă pentru limita de vârstă a 
crescut cu 12 lei, adică de la 1131 
de lei la 1143 de lei. Această sumă 
acoperă doar circa 55% din tota-
lul necesar prevăzut oficial pentru 
minimumul de existență care în 
medie pe lună pentru o persoană 
constituie 2082,7 lei. Având în ve-
dere că la momentul actual puțin 
sub 700 de mii de cetățeni benefi-
ciază de pensii, majoritatea din ei 
nu-și permit să procure alimente 
elementare, vitale pentru viață. 
Acoperirea costurilor pentru uti-
lități, haine, medicamente este un 
lux pentru pensionari, persoane-
le cu dizabilități și familiile social 
vulnerabile.

Sergiu BEJENARI

Conform indexului mizeriei, 
care analizează rata șomajului, 
inflația, creditele bancare și PIB-
ul pe cap de locuitor, R. Moldova 
în 2019 se poziționa pe locul 35 
din 95 de țări, fiind plasată cu o 
poziție mai jos de Federația Rusă 
și mai sus de India. 

 „Sărăcia este un fenomen foarte 
complex și în continuă dinamică, 
iar nivelul ei este egal cu rezultatul 
a ceea ce se întâmplă în economie 
și în politicile de stat, dar și în cel al 
construcțiilor artificiale, cum ar fi 
pragul sărăciei. Numărul oameni-
lor care se află sub un anumit prag 
de venituri, evident că depinde de 
înălțimea la care este stabilit aces-
ta. Cu cât mai înalt este pragul, 
cu atât mai mare este numărul 
de oameni care ajung sub pragul 
respectiv”, susține Valeriu Proh-
nițchi, economist la Expert-Grup.

Principalul criteriu după care 
se stabilește că o persoană este 
săracă sau nu în R. Moldova este 
vârsta. Pentru că vârsta este cea 
care determină dacă o persoană 
este economic activă. În special 
persoanele în vârstă din mediul 
rural, care trăiesc singure, izolate, 
abandonate de propriii copii care 
au emigrat, care locuiesc în locali-
tăți foarte mici și izolate geografic. 
Acolo unii pensionari ajung la să-
răcie extremă, inclusiv alimentară.

Cine sunt cei mai 
vulnerabili cetățeni?

Conform indicelui dezvoltării 
umane, care măsoară speranța 
de viață, gradul de alfabetizare și 
educație, standardele și calitatea 
vieții, bunăstarea adulților și cea 
a copiilor, ne poziționăm pe locul 
107 din 189 de țări. Populația din 
țările vecine se bucură de un ni-
vel de trai mai favorabil, România 
fiind poziționată pe locul 52, iar 
Ucraina pe 88.

Problema bunăstării populați-

ei are câteva elemente importan-
te, unul din ele e vulnerabilitatea 
la sărăcie. Totodată, pentru ce-
tățenii care se află imediat dea-
supra pragului de sărăcie este 
suficient un mic șoc climateric, 
comercial sau economic, ca ei să 
treacă sub acest prag. Pe lângă 
sărăcia reflectată în datele statis-
tice, există fenomenul de intrare 
și ieșire continuă din sărăcie pe 
parcursul anului. 

Există mai multe pături sociale 
vulnerabile. Majoritatea familiilor 
cu mulți copii, în special din me-
diul rural, își obțin veniturile din 
activitatea agricolă. Familiile dez-
integrate, cum ar fi o mamă care își 
crește singură unul sau doi copii, 
fiind abandonată de soțul plecat 
peste hotare sau invers. Într-o si-
tuație extrem de dificilă sunt per-
soanele cu dizabilități fizice, mai 
ales în gospodăriile casnice unde 
ambii vârstnici au dizabilități, iar 
unii chiar stau la pat. 

Contribuțiile la bugetul de 
stat, responsabilitatea 
cetățenilor și a autorităților

Politicile de stat au o impor-

tanță majoră în stabilizarea sis-
temului, pentru că nu statul e cel 
care creează locuri de muncă, ci 
firmele, explică economistul Va-
leriu Prohnițchi. „Firmele creează 
locuri de muncă doar dacă au cer-
titudinea că viitorul în țară va ară-
ta cel puțin la fel ca astăzi. Se fac 
investiții în țări în care guvernul 
nu schimbă politicile fiscale de la 
un an la altul, ci înțelege care este 
situația economică în momentul 
respectiv și face tot posibilul ca 
să o corecteze. Deocamdată nu 
suntem în această situație ideală. 
Unul din factorii principali de ce 
firmele nu investesc în R. Moldova 
este incertitudinea în viitorul țării. 
Aceasta vine din mai multe cauze 
– cum va fi în țară peste zece ani, 
claritatea dinamicii conflictului 
transnistrean, emigrarea populați-
ei și lipsa siguranței că va exista o 
piață de desfacere pentru firmele 
care investesc etc.” 

Educarea tinerilor începând 
din instituțiile de învățământ cu 
referire la importanța plății con-
tribuțiilor la bugetul de stat este 
necesară pentru a vedea rezulta-
te de lungă durată. „Atunci când 
tinerii vor ajunge să se angajeze 

în câmpul muncii trebuie deja să 
știe că au drepturi de salariați și că 
inevitabil va veni bătrânețea sau o 
problemă de sănătate și cineva va 
trebui să le poarte de grijă. Atunci 
ei vor aștepta ca statul să-i ajute, 
să le plătească pensii onorabile, iar 
spitalele să poată funcționa și să-i 
trateze. Asta presupune că oamenii 
de astăzi trebuie să-și plătească im-
pozitele, pentru ca statul de mâine 
să poată face față unor asemenea 
circumstanțe nefavorabile”, co-
mentează Valeriu Prohnițchi.

Populația din R. Moldova îm-
bătrânește și asta creează o povară 
suplimentară pentru cei care lu-
crează în prezent. „Subiectul să-
răciei este complex și nu poate fi 
abordat într-o manieră ușuratică, 
iar politicienii n-ar trebui să umble 
cu promisiuni deșarte și lipsite de 
raționament economic. Pe termen 
lung, pensiile pot fi mărite doar 
dacă aducem mai mulți angajați 
în câmpul economic oficial, ca să 
nu fie plătite salarii în plic, să nu 
se eschiveze firmele și salariații 
de la achitarea taxelor”, a adăugat 
Valeriu Prohnițchi, economist la 
Expert-Grup, pentru GAZETA de 
Chișinău.

Pensionară vânzând în stradă

Unele țări încep să își 
facă stocuri de alimente 
pe măsură ce prețurile 
cresc, iar criza 
Covid se agravează 

Cumpărătorii de produse agricole din Cairo și până în 
Islamabad au intrat într-o febră a cumpărăturilor după ce 
pandemia de Covid-19 a perturbat lanțurile de aprovizio-
nare, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.ro. 

Iordania și-a constituit rezerve record de grâu, în timp 
ce Egiptul, cel mai mare cumpărător mondial de grâu, a 
luat o măsură neobișnuită de a cumpăra grâu de pe piețele 
internaționale tocmai în mijlocul recoltatului producției 
interne. La rândul său, Taiwanul a anunțat că își va majora 
rezervele strategice de alimente, iar China a început să cum-

pere nutreț pentru a-și hrăni efectivele în creștere de porci.
Toate aceste achiziții anticipate scot în evidență modul 

în care țările încearcă să se protejeze în contextul îngri-
jorărilor că pandemia va afecta operațiunile portuare 
și va întrerupe comerțul mondial. Pandemia a afectat 
deja lanțurile de aprovizionare domestice, de la fermă 
la farfurie, în timp ce rafturile goale ale magazinelor au 
determinat consumatorii din întreaga lume să își modifice 
obiceiurile de cumpărare.

„Covid-19 i-a forțat pe consumatori să treacă de la o 
abordare a stocurilor de tip „just-in-time” la una mai 
conservatoare care a fost etichetată drept „just-in-case”. 
Rezultatul, consumatorii și-au făcut stocuri mai mari ca 
măsură de prevenție împotriva viitoarelor întreruperi”, a 
declarat analistul Bank of America Corp., Francisco Blanch.

Chiar dacă unele țări încearcă să își majoreze rezervele 
strategice, precum Egiptul și Pakistanul, altele au decis 
să își urgenteze achizițiile de produse alimentare din alte 
motive precum accesul la valută, amploarea livrărilor in-
terne și necesitatea de a ține prețurile de pe piața inter-

nă sub control, a declarat economistul șef al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), 
Abdolreza Abbassian.

Prețurile la produsele agricole sunt în creștere pe măsură 
ce țările își majorează achizițiile, la care se adaugă cererea 
crescută venită din China și seceta din regiunea Mării 
Negre. În aceste condiții, indicele Bloomberg Agriculture 
Subindex, care urmărește evoluția contractelor futures la 
o serie de produse agricole importante, a crescut cu 20% 
începând din luna iunie.

Iar analiștii se așteaptă ca China să continue să ali-
menteze cererea în cursul anului următor. Cel mai mare 
importator mondial de produse variate, începând de la 
țiței și până la soia boabe, intenționează să își majoreze 
rezervele de stat în conformitate cu planul cincinal.

Aceste achiziții suplimentare sunt o veste bună pentru 
producători, care au văzut cum cererea pentru produse 
precum porumbul sau zahărul a scăzut pe măsură ce 
pandemia a oprit transporturile și a redus cererea pentru 
etanolul produs din porumb sau trestie de zahăr.
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„Politicul a intrat cu cizmele 
sale în lumea frumosului”

– Dragă Alina Țurcanu, îți 
propun să vorbim despre 
criza din domeniul cultu-
rii. Cum se manifestă ea, 
în viziunea ta? 
Criza din domeniul culturii 

durează de mai bine de treizeci 
de ani, timp în care am înghițit 
multă nedreptate și aproape că 
mi-au amorțit simțurile. Această 
situație precară ne consumă pute-
rile și timpul. Cultura este neglijată 
și chiar ignorată de decidenții po-
litici, mai ales în perioada pande-
miei Covid-19. Politicul a intrat cu 
cizmele sale în lumea frumosului 
și a marginalizat mulți oameni de 
valoare. 

– Ce-ai făcut personal pen-
tru a te menține pe linia 
de plutire în „Anul Covi-
dului”?
Am trăit acest an ca într-un film 

științifico-fantastic. Am avut și bu-
curii, căci alături ne-au fost copiii. 
Feciorul cel mare, care este plecat 
de mic în lumea largă, a revenit 
pentru puțin timp acasă. În cuibul 
nostru ne-am făcut confesiuni, am 
trăit clipe unice de armonie, am 
muncit foarte mult, ne-am făcut 
planuri de viitor, am învățat limbi 
străine și am privit filme până în 
zori. Familia noastră a reușit să 
trateze cu calm această situație, 
respectând cu strictețe regulile 
sanitare și comunicând on-line 
cu cei dragi.  

– Teatrele au fost închise 
în martie și s-au redeschis 
la finalul lui septembrie 
2020. Ai căutat posibilități 
de a te menține în formă 
profesională, în această pe-
rioadă? Ce roluri ai creat în 
ultimii ani? 
Am activat o perioadă la Teatrul 

Național „Eugene Ionesco”, în ca-
litate de actriță și de directoare. În 
timpul directoratului, am reușit să 
creez două roluri, cel al Veronicăi 
Vallon din spectacolul „Arta Con-
viețuirii” de Yasmina Reza și cel 

al Pisicii din spectacolul „Pasărea 
albastră” de Maurice Maeterlinck. 
Acum nu mai lucrez la acest tea-
tru, pe care l-am scos din datorii 
și în cadrul căruia am restabilit 
spectacole vechi și am reușit să 
coordonez procesul de montare 
a unui spectacol minunat pentru 
copii. Voi continua să joc, indife-
rent de scena propusă, de format 
sau echipă. Actul artistic pe scenă 
este unul recreator de spirit și acest 
lucru mă face cu adevărat fericită.  

– Vorbește-mi te rog des-
pre Centrul de Teatru din 
R. Moldova. În ce constă 
activitatea lui? Ce proiecte 
veți realiza? 
Centrul de Teatru din R. Mol-

dova a fost fondat în anul 2001, 
este una dintre primele organizații 
neguvernamentale naționale în 
domeniul culturii. Eu am prelu-
at recent funcția de președinte și 
doresc nespus să contribui la evo-
luția aceste organizații. Centrul de 
Teatru din R. Moldova elaborează 
proiecte de dezvoltare a culturii, 
implică artiști în acțiunile co-
munitare, valorifică patrimoniul 
cultural existent și susține tinerii 
artiști. Acum suntem la etapa de 
elaborare a paginii web a organiza-
ției. De curând, am depus un pro-
iect cultural la Fondul Național al 
Culturii din România și sperăm să 
obținem un răspuns pozitiv. Privi-
tor la activitățile care urmează, vă 
puteți informa pe pagina noastră 
de Facebook.

– Ai participat, de-a lun-
gul anilor, la numeroase 
recitaluri de poezie, ești o 
consecventă promotoare a 
literaturii române. De ce 
nu se vorbește o română co-
rectă în R. Moldova? Cum 
îi convingi pe oameni că e 
necesar să luptăm pentru 
o rostire românească au-
tentică?
În perioada de tranziție de la 

alfabetul chirilic la cel latin, eram 

La Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Ti-
raspol a fost inaugurat de curând bustul lui 
Lucian Blaga, oferit de un grup de profesori 

din România. Bustul lui Lucian Blaga, reali-
zat de profesorul de arte vizuale Gheorghiță 
Gălan, a fost adus la Liceul Teoretic „L. Blaga” 

de la Tiraspol de către o delegație din care 
au făcut parte Constantin Constantinescu 
și Adrian Atarcicov, profesori de istorie la 
Colegiul Național „Emil Botta” din Adjud și 
la Colegiul Național „Unirea” Focșani. Eve-
nimentul de inaugurare a fost organizat cu 
sprijinul Ambasadei României în Republica 
Moldova. Profesorii din România au adus și 
câteva sute de cărți în limba română.

„Cel mai de preț lucru pe care ni l-au 
adus aici, în această oază de românism, este 
bustul patronului nostru spiritual, Lucian 
Blaga. Vă mulțumim din toată inima, dragi 
frați de peste Prut! Vreau să-i mulțumesc 
mult și domnului ministru Igor Şarov pen-
tru atitudinea pe care a luat-o pentru ca 
acest dar să ajungă la destinație”, a declarat 
profesorul Ion Iovcev, directorul Liceului 
Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol.

Directorul Ion Iovcev ne-a mai mărturi-
sit: „Îl citesc adesea pe Lucian Blaga, poezia 

lui este filosofică, armonioasă, mă inspiră 
în activitatea mea. E imprimat în conști-
ința mea versul „Eu nu strivesc corola de 
minuni a lumii”. Întotdeauna m-a impre-
sionat drama lui Lucian Blaga „Meșterul 
Manole”. Şi liceul nostru, ca și mănăstirea 
Meșterului Manole, a fost distrus de câteva 
ori, dar a reînviat, mereu găsim forțe s-o 
luăm de la început”.

La inaugurarea bustului lui Lucian Blaga 
la Tiraspol, elevii și profesorii au prezentat 
un program artistic și literar, în limba ro-
mână. În cadrul aceluiași eveniment, Ion 
Iovcev a înmânat trei burse „Ioan Alexan-
dru” (500 RON)  unor elevi de excepție, din 
partea Societății Ştiințifice „Jacques Mar-
tin” din România. Astfel de burse vor mai 
primi câte trei elevi de la fiecare instituție 
de învățământ românesc din partea stângă 
a Nistrului și din orașul Tighina (Bender).

I.N.

Bustul lui Lucian Blaga, adus din România la Tiraspol

Interviu cu Alina Țurcanu, actriță, președintă a Centrului de Teatru din R. Moldova

în clasa a zecea la liceul teatral. Am 
însușit limba română din mers, 
căci la Institutul de Arte nu exista 
un curs de alfabetizare a tinerilor 
artiști. Această perioadă ne-a afec-
tat foarte mult, însă doar politicile 
statului în acest sens ar fi putut să 
o remedieze. 

Atunci când emigrezi într-o țară 
străină, ai posibilitatea să studiezi 
limba acelei țări. Noi, fiind în țara 
noastră, nu am reușit să educăm 
o generație care să scrie și să vor-
bească corect, să aibă o verticali-
tate lingvistică. Dacă astăzi, după 
treizeci de ani de independență, 
unii demnitari nu cunosc și nu vor-
besc limba română, cum putem 
cere sau spera ca cetățenii, care 
nu au reușit să o învețe pe băncile 
școlii, să o studieze acum și să-i 
descopere toată frumusețea? Aș 
mai întreba câte cercuri teatrale, 
câte cursuri de arta vorbirii sau alte 
modalități de diseminare a cultu-
rii există în comunitățile noastre? 
Răspunsurile sunt îngrijorătoare.

Totuși, eu consider că situația 
este mai bună decât în anii 2000, 
mulți tineri citesc, vorbesc o ro-
mână corectă și doresc un viitor 
mai bun. La rândul meu, încerc 
să arăt frumusețea limbii române 
prin mijloace alternative. Începând 
cu anul 2002, sunt prezentă în 
spatele microfoanelor postului de 

televiziune Moldova1, sonorizând 
diverse filme și desene animate. 
Mai mult, continui înregistrarea 
diferitor poezii în format televi-
zat și radiofonic, disponibile pe 
canalele de comunicare ale com-
paniei Teleradio-Moldova. Recent, 
am finalizat proiectul național în 
domeniul educației digitale în do-
meniul limbii și literaturii române, 
înregistrând opere de primă im-
portanță pentru cultura noastră, 
de asemenea disponibile on-line.

– Faci parte din echipa care 
a elaborat manualul digital 
alternativ de limba și litera-
tura română, proiect spri-
jinit de Direcția Generală 
Educație, Tineret și Sport a 
Consiliului municipal Chi-
șinău. Prin ce este valoros 
acest manual? 
Am fost inițiatoarea acestui 

proiect al Centrului de Teatru din 
R. Moldova, împreună cu Valeriu 
Ţurcanu. Crearea acestui produs 
educațional a fost un adevărat vis 
pe care am reușit să-l transpunem 
în realitate. Manualul digital este 
cel mai potrivit loc unde literatura, 
arta actorului, artele frumoase și 
studiul științific se întâlnesc în-
tr-un spațiu unde totul e posibil!

Manualul îl găsiți pe site-ul 
http://literaturaromana.md, îl 

puteți accesa ușor. Trebuie doar 
să miști un singur degețel pentru 
a te instrui jucându-te, însoțit de 
efecte sonore, într-o cheie grafică 
prietenoasă. De exemplu, accesezi 
o pagină unde este scrisă o defi-
niție, alături este un joc pentru a 
o memoriza cu ușurință. Mai sus, 
doar la un clic distanță, te așteaptă 
actorul preferat care recită un text 
arătându-ți că definiția a reieșit 
din esența gândirii creatorului. Au 
colaborat la realizarea manualului 
personalități importante ale cultu-
rii noastre: Mihai Cimpoi, Aliona 
Grati, Maria Şleahtițchi, Nina Cor-
cinschi, Grigore Chiper, Mircea V. 
Ciobanu, Andrei Ţurcanu, Maria 
Abramciuc, Galina Anițoi, Lucia 
Ţurcanu. Materialul educațional 
cel mai valoros și necesar a fost 
selectat de o echipă de profesori 
din care au făcut parte Natalia 
Grîu, Mariana Pîrțac, Elena Suff, 
Tatiana Cartaleanu și Livia State. 

Am muncit mult la acest produs 
digital împreună cu o echipă  mare 
de oameni pasionați de literatură, 
artă, pedagogie și, cel mai impor-
tant, dedicați copiilor. Numeroși 
actori au fost invitați pentru a so-
noriza poezii și fragmente literare. 
În acest sens, doresc să-l mențio-
nez pe regretatul Ion Ungureanu, 
de asemenea, pe Vitalie Rusu, Ni-
colae Jelescu, Ninela Cranfil, Petru 
Hadârcă, Mariana Bahnaru, Nina 
Vartic, Anatol Durbală și mulți alți 
actori minunați, vocile cărora se 
regăsesc în o sută douăzeci de lu-
crări audio și cinci filme de scurt 
metraj. Accesați manualul pentru 
a vă instruii, lecturând, jucându-vă 
și descoperind o lume fascinantă.

– Ai dispoziție de a citi po-
ezii toamna aceasta? Cu ce 
versuri ai dori să încheiem 
acest dialog?
Îmi sună în memorie Glossa lui 

Mihai Eminescu: „Ce e val, ca valul 
trece./ Cu un cântec de sirenă,/ 
Lumea-ntinde lucii mreje;/ Ca să 
schimbe-actorii-n scenă”...

Interviu de Irina Nechit

Profesorul Ion Iovcev la inaugurarea bustului lui Lucian Blaga la Liceul Teoretic „L. Blaga” din Tiraspol
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„Nimeni ca mine, nici eu ca alții”

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 spus domnia sa, ,,de când 
slujește cu credință cântecul de-acasă, din lumea 
satului”. Sofia Vicoveanca ne-a vorbit despre 
copilărie și despre primii pași în lumea muzicii. 
Îndrăgita artistă ne-a povestit și cum a ajuns 
pentru prima dată la Chișinău, despre publicul 
din Basarabia și despre prima și ultima întâlnire 
cu Grigore Vieru.

M A L U R I  D E  P R U T

- Stimată Doamnă Sofia Vi-
coveanca, de la înălțimea 
anilor de acum, când auziți 
cuvântul „copilărie”, la ce 
vă zboară gândul? 
Eu am văzut lumina zilei dinco-

lo de sârma ghimpată, la Toporă-
uți. Nu prea am amintiri din acea 
perioadă. Eu aveam un an jumăta-
te, poate doi. A început războiul, 
tatăl a fost concentrat, a rămas 
prizonier la ruși ani întregi. A fost 
la o mină de cărbuni. 

- Ce reprezintă Bucovina 
pentru Dumneavoastră?
Familia mea, locul unde am 

văzut lumina zilei. Aici îmi sunt 
cei dragi înmormântați. Aici e 
sufletul meu, aici e cântecul, aici 
mi-e costumul, aici mi-e graiul. 
Aici e viața mea!

- În anul 1959, ați fost an-
gajată solistă la Ansamblul 
de Cântece și Dansuri ,,Ci-
prian Porumbescu” din 
Suceava. Cum ați ajuns în 
postura de solistă a ansam-
blului?
Eu când am venit la Suceava 

am stat la o mătușă, Severica îi 
zicea. Am venit la ea să vedem ce 
putem face. Am mers la Ițcani, la 
casa de cultură, și cei de acolo au 
văzut că merg spre cântecul popu-
lar. După o perioadă, inițial, am 
fost admisă în cor. La sfârșit de 
stagiune erau examinări. Şef de 
comisie era Dinu Stelian, Maestru 
Emerit al Artei de la Ansamblul 
Armatei. Aveam un cântec popular 
și când am început să cânt, după o 
strofă – două, se ridică de la masă 
și strigă: iată solista! Ce umblați 
după solistă?… Emoția mi-a fost 
soră de la început. Cam așa am 
început eu. Dumnezeu m-a făcut 
să fiu grijulie, n-am cântat din 
repertoriul nimănui și, dacă am 
trăit în lumea satului, am fost la 
toate evenimentele și am început 
să-mi croiesc drumul meu.

- Care v-au fost începuturi-
le în lumea cântecului, cum 
spuneți dvs., de-acasă?
Mergând la prășit, cântând, dă-

deam drumul glasului. Îmi făceam 
treaba, dar și cântam. Oamenilor 
le plăcea, iar mătușa Saveta, as-
cultându-mă pe câmp, mi-a spus: 
tu nu trebuie să mănânci pâine 
de la coada sapei, tu trebuie să 
pleci în lume, dar să nu mă faci 
de rușine. Ea a fost prima care 
mi-a schimbat destinul. Apoi, la 
venirea pruncului meu pe lume în 
1971, mi-a coborât glasul meu cu 

o terță. Asta înseamnă foarte mult 
în muzică. M-am trezit tânără – cu 
un glas de bătrână. 

Până atunci purtam codițe cu 
flori, fără traistă, fără ,,ninuni”. 
Dar în momentul când m-am tre-
zit cu glasul acesta atât de grav, 
am adus costumul bătrânesc de la 
munte, basma neagră cu ciucuri, 
traistă, opinci, așa cum am venit 
prima dată în Basarabia. Sigur că 
a frapat, pentru că am apărut în-
tr-un moment când colegele mele 
străluceau în lumina refectoarelor 
cu diademe, cu paiete. Am venit 
într-o alternanță de alb / negru.

 - În 1988, ați venit pentru 
prima dată la Chișinău. 
Cum au fost acele timpuri? 
Am primit telefon de la Nicolae 

Botgros și Mihail Murzac, ei au fost 
cei care m-au invitat. Am venit în 
Basarabia cu Silvestru Lungoci. 

Când am ajuns în Chișinău, n-am 
să uit cât voi trăi… o mulțime de 
lume. Spectacole, lume peste lume, 
lacrimi peste lacrimi. Erau câte 
două spectacole pe zi. Am adus 
straiul de acasă, un costum foar-
te vechi. Din sală mi s-a strigat – 
„Balada lui Ştefan!”, care nu era în 
program, dar imediat am repetat și 
am inclus-o în program. Am niște 
amintiri… când mi-e greu, eu ape-
lez la acele momente. Acolo-i vârful 
meu de piramidă a cântecului.

- Într-una din zilele de 
spectacol v-ați întâlnit cu 
Grigore Vieru. Puteți să 

Interviu cu interpreta Sofia Vicoveanca, în exclusivitate pentru GAZETA de Chișinău

rememorați acea primă 
întâlnire?
Valentina Cojocaru mi-a zis că 

s-ar putea să vină pe scenă, atunci  
am spus: vai de mine, și eu ce mă 
fac? Vieru a venit, Dumnezeu să-i 
odihnească sufletul atât de sensibil 
și de încărcat și încercat, a venit, 
a coborât în sală, lumea în delir. 
Îmi aduc aminte, înainte de a se 
întâmpla cu Grigore Vieru ce s-a 
întâmplat, am avut un eveniment 
la București. M-a așteptat și, după 
ce am cântat, îmi spune: Soficuță 

dragă, să știi că am rămas pentru 
tine, să te ascult, dar să știi că îmi 
spune inima că noi n-o să ne mai 
vedem. Eu i-am spus că nu știm 
cine pleacă, încercând să-i alung 
acel gând. Şi așa s-a adeverit, nu 
ne-am mai văzut… Dumnezeu să-i 
odihnească sufletul.

- Acum doi ani, ați spus 
că v-ați muta la Chișinău, 
că vă simțiți aici ca acasă. 
Cum vă amintiți publicul 
din Basarabia?
Publicul dumneavoastră este un 

public care îți dă aripi, dar pentru 
asta trebuie să-ți pui sufletul în 

palmă și să-l dăruiești. Asta este 
obligatoriu. Cu publicul din Ba-
sarabia am simțit acel fior, noi de 
pe scenă trebuie să transmitem 
acel fior, ca apoi din sală să vină 
spre tine. Să simți că te-a înțeles 
publicul. Eu am simțit acest lucru!

- Ați împlinit 61 de ani, 
după cum ați menționat, 
de când slujiți cântecului 
de-acasă. Ce reprezintă 
pentru dvs. aceasta?
Muncă! Căutări tot timpul, ver-

ticalitate, cărare proprie… Nimeni 
ca mine, nici eu ca alții.

- Ce înseamnă pentru un 
Artist să împărtășească lu-
mină prin cântecul său... 
peste șase decenii? 
Am emoții foarte mari. Să vă 

spun de ce: la început, când apari 
prima dată cu ceva nou – publicul 
îți este alături. La un moment dat, 
te lasă. Şi dacă nu ai temelie sănă-
toasă, propria cărare, cântece care 
se văd că-s muncite, căutate, sunt 
din lumea satului, începe să se 
dărâme, temelia se duce. Menirea 
noastră e să aducem voie bună, 

dar încă ceva, sunt și eu la rândul 
meu spectatoare și mă las pe firul 
actorului sau al cântărețului. Dacă 
e de plâns – plâng fără nici un fel 
de jenă, dacă e de râs – râd din 
toată inima. 

- Aveți o carieră prodigioa-
să și numeroase producții 
muzicale. Ce proiecte ur-
mează să mai lansați?
Acuma sunt în înregistrări. Nu 

vă spun ce apare, dar spre exem-
plu: am un dialog cu moartea, vine 
moartea cu semnale de trâmbiță 
specifice... e ceva ce nu mai cu-
tează cineva să cânte, ideea este 
dintr-o culegere de folclor. Aș dori 
ca discul la care lucrez să fie de 
sărbătorile de iarnă, deși multe din 
ele sunt mai dramatice. Dar pentru 
că m-am gândit să îi dau un titlu 
,,Așa e la noi datina”, aici intră 
cam tot ce am spus, de voie bună, 
și de joc, de nuntă, de leagăn. 

- Din experiența Dvs., care 
ar fi lecția de viață pe care 
ar trebui să o cunoaștem 
cu toții?
În orice domeniu am fi, trebuie 

să fim cinstiți. Dacă ne-am vedea 
fiecare de drumul pe care ni l-am 
ales în viață, cred că lumea ar fi mai 
bună. Deci, cinste să fie și sinceritate 
în orice domeniu și hai să fim mai 
buni, mai înțelegători, mai toleranți.

- Vă rog să lăsați un mesaj 
pentru admiratorii Dvs. 
din Basarabia, către citi-
torii GAZETEI de Chișinău.
Ţucă-vă sufletul la toți! Pentru 

că mi-e dor de Dumneavoastră. 
Vom vedea dacă mi-a mai îngădui 
Domnul să trec granița. Întâi să ne 
facem sănătoși, să putem să fim 
cum am fost. Să putem comuni-
ca, să putem merge fără mască, 
să nu ne stea frica-n cârcă. Să vă 
dea Domnul sănătate, bucurie, 
împliniri. Tot ce e mai bun și mai 
frumos pe lume. Tot ce îmi do-
resc mie – să aveți Dumneavoas-
tră parte. Să ne auzim numai de 
bine, vă țuc!

Interviu realizat 
de Octavian GRAUR

Sofia Vicoveanca

Cu fiul Vlad Micu
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S O C I E T A T E

Alegeri prezidențiale 2020

Averile președintelui în prezent degrevat, 
Igor Dodon, dar și cele ale mamei sale, 
consilieră locală la Sadova, Călărași, sunt 

verificate în prezent de Autoritatea Națională 
de Integritate (ANI). Un alt candidat la alegerile 
prezidențiale, Dorin Chirtoacă, intră în 
competiție având cel puțin două dosare penale, 
pe care le consideră motivate politic.

Acestea sunt câteva din in-
formațiile acumulate de portalul 
MoldovaCurata.md despre can-
didații la alegerile prezidențiale 
din 1 noiembrie 2020. Moldova 
Curată a publicat profilurile de 
integritate ale tuturor celor opt 
candidați. Mai jos găsiți spicuiri 
din profilurile lui Igor Dodon și 
Dorin Chirtoacă. 

Autoritatea Națională de In-
tegritate desfășoară în prezent 
un control al averilor lui Igor 
Dodon, pornit în luna februarie 
2020. Într-un răspuns pen-
tru Moldova Curată, ANI a 
informat că în privința actualului 
președinte au fost depuse în total 
nouă sesizări privind controlul 
averii, care au fost conexate într-o 
singură procedură. Controlul încă 
nu s-a încheiat. Unul dintre fapte-
le ajunse în vizorul inspectorilor 
de integritate este folosirea de 
către familia prezidențială a trei 
mașini care nu au fost trecute în 
declarațiile de avere, despre care 
Moldova Curată a relatat în de-
cembrie 2019. O altă sesizare se 
referă la veniturile lui Igor Dodon, 
depusă la ANI de deputata Galina 
Sajin, după apariția în „Ziarul de 
Gardă” a unui articolul despre o 
serie de vacanțe scumpe, a căror 
valoare ar depăși veniturile de-
clarate, petrecute de familia lui 
Igor Dodon în destinații exotice, 
ca insulele Maldive și Seyshelles. 

Şi mama președintelui este 
controlată de ANI. În luna august 

2020, deputata Doina Gherman a 
sesizat ANI să verifice veniturile și 
proprietățile mamei lui Igor Dodon, 
care a indicat în declarația de ave-
re pentru anul trecut peste 100 de 
terenuri agricole, dobândite în anii 
2014 – 2018, și un depozit bancar 
de 153 000 de lei, din care a avut și 
dobândă. Doina Gherman a sugerat 
că acestea ar putea fi proprietăți 
și bunuri dobândite cu concursul 
lui Igor Dodon, dar trecute în acte 
pe numele mamei sale. Deputata 
a declarat pentru Moldova Cura-
tă, în septembrie 2020, că ANI a 
informat-o că a pornit un control.

Şi grupul de inițiativă al candi-
datului Igor Dodon, care a colectat 
semnături în actuala campanie 
electorală, nu s-a remarcat prin 
maximă transparență. Jurnaliștii 
de la Moldova Curată au descope-
rit că pe lista grupului de inițiativă 
figurează persoane cu venituri ex-
trem de mici, dar care ar fi donat 
câte 4-5 mii de lei. Unele dintre 
ele au refuzat să răspundă la în-
trebarea de unde au avut bani să 
doneze, iar altele au spus că le 
mai ajută părinții sau au lucrat 
peste hotare.

Dorin Chirtoacă 
este urmărit penal 
în dosare pe care le 
consideră motivate politic

Şi dacă Igor Dodon intră în 
această campanie fiind sub con-
trolul ANI, unul dintre contra-

candidații săi s-a înscris în cursă 
având două dosare penale active. 
Dorin Chirtoacă, fost primar al 
Chișinăului, este urmărit în do-
sarul parcărilor cu plată, pornit 
pe numele său în anul 2017, după 
ce Partidul Liberal s-a retras din 
majoritatea parlamentară din care 
făcea parte împreună cu Partidul 
Democrat, condus atunci de Vlad 
Plahotniuc. Atunci primarul a fost 
acuzat de trafic de influență și co-
rupere pasivă, iar dosarul se află 
în prezent în instanța de judecată. 
Într-un comunicat al CNA se spu-
nea atunci că primarul „i-ar fi dat 
indicații viceprimarului capitalei, 
care era președinte al Comisiei de 
selectare a companiilor ce urmau 
să implementeze proiectul parcă-
rilor în mun. Chișinău, să semneze 
contractul cu firma „Eme Parkle-
itsystem” GmbH fără aprobarea 
Consiliului Municipal Chișinău”. 
Dorin Chirtoacă s-a declarat întot-
deauna nevinovat, acuzând procu-
rorii de manipulare și falsificare 
a probelor: „Acesta este evident 
dosar politic. Pe lângă faptul că 
pledez nevinovat, acuz procura-
tura și regimul Plahotniuc-Dodon 
de fabricarea și falsificarea dosa-
rului”, a declarat Dorin Chirtoacă 
la o conferință de presă susținută 
în aprilie 2019. Procuratura Anti-
corupție a anunțat atunci că nu va 
răspunde la aceste acuzații.

În timp ce era urmărit în dosa-
rul parcărilor, CNA a anunțat, în 
septembrie 2017, că pe numele lui 
Dorin Chirtoacă a mai fost pornit 
un dosar penal, de această dată 
pentru depășirea atribuțiilor de 
serviciu. Şi anume, pentru că Dorin 
Chirtoacă ar fi încheiat tranzacții 
de împăcare cu mai mulți procu-
rori, judecători și polițiști care 
aveau decizii de judecată neexecu-
tate privind asigurarea cu locuințe. 
CNA a explicat atunci că membrii 
Consiliului Municipal erau obligați 
să acorde spațiul locativ cu drept 
de folosință solicitanților, nu să 
le dea bani ca să-și cumpere, re-
spectiv, să le aibă în proprietate. 

Acest dosar a fost însă retras 
de la Procuratura Anticorupție 
în anul 2019 și se află acum în 
gestiunea Centrului Național An-
ticorupție, iar urmărirea penală 
nu s-a încheiat, Dorin Chirtoacă 
având statut de învinuit. 

Între timp, solicitat de Moldova 
Curată, Dorin Chirtoacă a declarat 
(în octombrie 2020) că nu a fost 
informat despre o eventuală înce-
tare sau transferare a dosarului la 
CNA. „Din ceea ce știm noi, Pro-
curatura Anticorupție gestionează 
două dosare în ceea ce mă privește: 
cel cu parcările cu plată, care este 
interminabil în instanță, și cel le-
gat de asigurarea judecătorilor, 
procurorilor și polițiștilor cu locu-

ințe, care era la faza de urmărire 
penală în toți acești ani. Nici eu, 
nici avocații nu am fost informați 
despre încetarea acestui dosar și 
nici despre ridicarea sechestrului 
pus pe proprietăți. Este extrem de 
straniu, inexplicabil și îngrijoră-
tor că noi avem o informație, iar 
dumneavoastră aveți alta. În plus, 
mai este un dosar deschis la MAI, 
cu privire la plata salariilor pentru 
angajații primăriei și subdiviziuni-
lor în anul 2012, dosar în care ei, 
de peste un an, nu se pot hotărî în 
ceea privește înaintarea unei acu-
zații oficiale. Acestea sunt informa-
țiile pe care le cunosc, poate mai 
sunt și altele pe care nu le știu”, 
a spus Dorin Chirtoacă. Moldova 
Curată va cere Ministerului Aface-
rilor Interne informații referitoare 
la al treilea dosar, despre care a 
comunicat Dorin Chirtoacă, însă 
până în prezent în spațiul public 
nu s-a anunțat despre el.

Pentru mai multe 
detalii accesați portalul 

MoldovaCurata.md, rubrica 
„Cunoaște-ți candidatul!” (sub-
rubrica „Alegeri prezidențiale”).

Profilurile sunt realizate cu 
suportul Fundației Soros 

Moldova. Opinia autorilor 
nu reflectă neapărat opinia 

Fundației Soros Moldova

O autostradă și o cale ferată care să lege 
Constanța de portul baltic Gdansk, precum 
și două noi reactoare nucleare la Cernavodă, 
toate cu investiții americane de ordinul 
miliardelor de euro. Sunt proiecte gigant 
anunțate la finalul săptămânii trecute de 
ambasadorul SUA la București, Adrian Zuc-
kerman. Acordul privind aceste investiții 
de o importanță strategică pentru România 
a fost parafat săptămâna trecută la finalul 
unei întruniri ce a avut loc la Washington 
între decidenți americani și o delegație din 
România condusă de miniștrii Apărării și 
Economiei. Care sunt mizele acestor pro-
iecte uriașe de infrastructură și cât sunt 
ele de fezabile?

Mai multe investiții americane de mi-
liarde de dolari au fost anunțate la finalul 
vizitei pe care ministrul român al Apărării, 
Nicolae Ciucă, și cel al Economiei, Virgil 
Popescu, au întreprins-o săptămâna tre-
cută în SUA. Cele mai importante proiecte 

cu o masivă implicare americană sunt o 
autostradă și o linie de cale ferată care să 
lege portul Constanța de portul Gdansk din 
Polonia, dar și construirea reactoarelor 3 
și 4 de la Cernavodă.

„Vorbim despre proiecte cu o dublă sem-
nificație, militară și economică”, explică 
fostul consilier prezidențial pe probleme 
de securitate Iulian Fota.

Autostrada și linia de cale ferată care ar 
urma să lege portul Constanța de portul 
Gdansk din Polonia reprezintă un proiect 
care ar urma să fie făcut cu partea ameri-
cană printr-o „investiție uriașă”, după cum 
a declarat ambasadorul SUA la București, 
Adrian Zuckerman.  

„Vom începe derularea unui nou proiect 
pentru România, împreună cu Polonia, 
pentru construirea unei autostrăzi și a 
unei căi ferate, care să lege Constanța, de 
la Marea Neagră, cu Gdansk, de la Marea 
Baltică. Acest proiect de infrastructură va 

reprezenta un beneficiu uriaș pentru eco-
nomiile României și Poloniei, dar și pentru 
economiile din regiune, ani buni de acum 
încolo”, a declarat Adrian Zuckerman, la 
Washington, cu ocazia semnării Acordu-
lui interguvernamental dintre România și 
Statele Unite. 

„România, împreună cu Polonia, repre-
zintă aliați esențiali în apărarea Flancului 
Estic al Europei împotriva agresiunii Ru-
siei”, a mai subliniat ambasadorul Zuc-
kerman. 

La rândul său, ministrul Economiei, Vir-
gil Popescu, semnatar din partea României, 
a subliniat importanța proiectului dezvălu-
ind și că partea română a insistat și pentru 
modernizarea infrastructurii din portul 
Constanța, de care este nevoie pentru ca 
mărfurile care intră prin portul Constanța 
să poată ajunge rapid în Europa.

Un alt proiect important în care america-
nii anunță că se vor implica este construirea 

reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, dar și 
în recondiționarea unității 1. Vorbim des-
pre un proiect în valoare de opt miliarde 
de dolari coordonat de o firmă renumită 
de construcții din Statele Unite, la proiect 
urmând să participe și companii românești, 
precum și firme din Franța și Canada.

Sorin Ioniță de la Expert Forum spune 
că vorbim despre proiecte lăudabile, de 
importanță strategică, dar care nu vor fi 
ușor de implementat.

Trebuie amintit și un alt aspect impor-
tant care relevă progresele făcute de Româ-
nia în sectorul siguranței naționale. Astfel, 
după cum a precizat ambasadorul SUA la 
București, Adrian Zuckerman, „România va 
găzdui în curând mai mulți militari ameri-
cani întrucât reprezintă, alături de Polonia, 
punctual central al apărării euro-atlantice 
împotriva agresiunii Rusiei la adresa flan-
cului estic al Europei”.

rfi.ro

Ne construiesc americanii drumuri, 
căi ferate și reactoare? 
Mizele parteneriatului SUA-România

Doi dintre candidații la prezidențiale, Igor Dodon și Dorin Chirtoacă: unul aflat sub controlul ANI,
altul – sub urmărire penală
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Ca și alți deputați care au luat 
în 2019 astfel de amenzi, Tudor 
Deliu spune că a depus declarația 
la timp, dar că sistemul electronic 
al ANI nu a funcționat ca să o în-
registreze. Acestea sunt câteva din 
informațiile acumulate de portalul 
MoldovaCurata.md despre inte-
gritatea candidaților la alegerile 
prezidențiale din 1 noiembrie 
2020. Moldova Curată a publi-
cat profilurile de integritate ale 
tuturor celor opt candidați. Mai 
jos găsiți spicuiri din profilurile 
lui Renato Usatâi și Tudor Deliu. 

De la apariția sa în viața politi-
că a Republicii Moldova, Renato 
Usatâi a fost urmărit penal de 
mai multe ori. Însuși candidatul 
a anunțat, cu diferite ocazii, că pe 
numele său sunt deschise dosare 
penale, pe care le consideră mo-
tivate politic. Ultima dată când 
a vorbit pe larg despre dosarele 
sale a fost la o conferință de presă 
susținută la 27 iulie 2020, când a 
declarat că în prezent în Federația 
Rusă este pus sub învinuire pentru 
participarea la o operațiune de 
spălare de bani, dar că, în pofida 
faptului că recent a fost arestat la 
Moscova în acest dosar și că este 
dat în urmărire internațională, el 
nu are acum interdicție de depla-
sare de la Interpol: „M-am adresat 
la Interpol câteva săptămâni în 
urmă, deoarece la comanda lui 

Dodon voi fi urmărit din partea 
Rusiei și am primit un document 
confidențial, în care se spune, în 
pofida faptului că am fost arestat 
în lipsă în Rusia și a faptului că 
sunt dat în urmărire internaționa-
lă, că pot să mă deplasez în toate 
țările civilizate fără probleme”. 
„Din 2014, de când am anunțat 
că sunt gata să particip la viața 
politică a Moldovei, am început 
să fiu urmărit, eu și colegii mei. 
Încă în toamna anului 2014, cu câ-
teva luni înainte de alegerile par-
lamentare, mi-a fost deschis un 
dosar penal pentru contrabandă... 
S-a terminat totul cu anul 2016, 
când l-au folosit împotriva mea 
pe Gherman Gorbunțov. Când la 
orizont în Moldova se arată ale-
geri, indiferent că-s prezidenți-
ale, parlamentare sau locale, de 
fiecare dată noi avem probleme”, 
a mai spus Usatâi.

Gherman Gorbunțov este un 
bancher din Federația Rusă care 
a fost ținta unei tentative de 
asasinat, în 2012, la Londra. În 
octombrie 2016, procurorii din 
Republica Moldova l-au dat în ur-
mărire pe Renato Usatâi, acuzân-
du-l de comandarea asasinatului. 
Usatâi susține, la rândul său, că 
acest dosar e „o comandă” care 
vine de la Vlad Plahotniuc, fostul 
lider PDM, acum urmărit penal 
și plecat din Republica Moldova. 

În luna septembrie 2020, Mol-
dova Curată a solicitat Procura-
turii Generale informații despre 
dosarele în care Renato Usatâi 
are vreun statut procesual, afla-
te în gestiunea PG. „În gestiunea 
Procuraturii Generale nu sunt 
înregistrate cauze penale în care 
cetățeanul Renato Usatâi ar fi avut 
vreo calitate procesuală”, a fost 
răspunsul. Procuratura Antico-
rupție, solicitată și ea să răspundă 
la aceeași întrebare, nu a dat un 
răspuns concret, însă a sugerat 
că are în gestiune dosare pe nu-
mele lui Usatâi: „Vă comunicăm 
că cetățeanul Renato Usatâi, în 
cauzele penale aflate în gestiunea 
Procuraturii Anticorupție, nu a 
fost tras la răspundere penală, 
adică nefiindu-i atribuită calita-
tea procesuală de bănuit/învinuit. 
Totodată, numitul a fost audiat 
în o cauză penală, cu referire la 
infracțiunea de spălare de bani, 
care momentan se află la etapa 
urmăririi penale”.

Unul dintre contracandidații 
lui Renato Usatâi, Tudor Deliu, 
propus de Partidul Liberal De-
mocrat (PLDM), candidează la 
funcția de președinte fără să fi 
avut în trecut probleme cu le-
gea, însă cu un mic conflict cu 
inspectorii Autorității Naționale 
de Integritate. Deliu a fost, în peri-

oada 1990-1994, primar al satului 
Răzeni, Ialoveni. În ultimii 10 ani 
a fost deputat pe lista PLDM, ră-
mânând fidel acestei formațiuni, 
deși o parte din colegii săi au mi-
grat la Partidul Democrat, condus 
atunci de Vladimir Plahotniuc. 
În septembrie 2018, a fost ales 
președinte al PLDM, funcție pe 
care a deținut-o până în august 
2020, când la conducerea acestei 
formațiuni a revenit Vlad Filat, 
care se aflase în detenție în anii 
2015 – 2019.

În anul 2019, Tudor Deliu a 
fost amendat de Autoritatea Na-
țională de Integritate, alături de 
alți 10 deputați, pentru depunerea 
tardivă a declarației de avere și 
interese personale. Atunci ma-
joritatea deputaților amendați au 
declarat pentru Moldova Cura-
tă că în ultimele zile de depunere 
a declarațiilor sistemul electronic 
gestionat de ANI a funcționat greu 
din cauza aglomerării, de aceea 
declarațiile nu au fost înregistra-
te ca depuse. „Am depus decla-
rația în termen. Dacă vă aduceți 
aminte, după 20 februarie a fost 
o situație că a căzut sistemul la 
ei. Eu stau liniștit că s-a dus de-
clarația, când primesc citație că 
nu a ajuns. M-am dus și le-am 
demonstrat pe format de hârtie. 
Eu aveam indicată data când am 

trimis-o. Datele din computer tot 
arată când s-a dus ea, dar nu când 
a ajuns. Inspectorul era de acord 
cu toate astea, într-adevăr a fost 
o problemă și ei recunosc. Dar nu 
am mai vrut să intru în detalii cu ei 
și am acceptat ceea ce este. Dar eu 
am depus-o la timp, pur și simplu 
nu am urmărit dacă a ajuns sau 
nu. Iată care a fot toată pricina. 
Niciodată nu am încercat să nu 
fiu punctual, mai ales cu statul. 
Nu am mai vrut să umblu prin 
judecăți, câștigam eu judecata, 
suta de procente, dar pentru o 
nimica toată să umblu atâta, am 
zis Dumnezeu cu dânșii. Şi mar-
tori au fost care au spus că am 
depus, că vreo patru zile tot am 
fost la ANI cu explicații. Am plătit 
amenda în jumătate și atât”, a de-
clarat atunci Tudor Deliu pentru 
MoldovaCurata.md.  

Pentru mai multe detalii 
accesați portalul 

MoldovaCurata.md, 
rubrica „Cunoaște-ți candi-
datul!” (sub-rubrica „Alegeri 

prezidențiale”)

Profilurile sunt realizate 
cu suportul Fundației 

Soros Moldova. Opinia 
autorilor nu reflectă neapărat 

opinia Fundației Soros Moldova

Potrivit ei, modelul mixt de studii a fost 
ales printr-o decizie a senatului USM. De-
cizia nu este una definitivă și neflexibilă.

„Ne vom adapta la condițiile impuse 
de pandemie, în cazul când acestea se vor 
înăspri și vom spori măsurile de precauție. 
Sunt destul de multe persoane infectate 
cu Covid-19. Se poate întâmpla să trecem 
totalmente la procesul de studii doar on-
line”, a spus prorectorul USM.

Despre ce presupune formatul mixt de 
studii, prorectorul a explicat că „lecțiile te-
oretice se fac online, indiferent de mărimea 
grupei academice, care pot ajunge și până 
la 100 de studenți. Iar activitățile practice, 

seminarele, laboratoarele se organizează 
în aule. În cazul când avem suspecție de 
îmbolnăvire a unui profesor sau a unui stu-
dent, evident că acesta va sta în izolare și va 
realiza și seminarele și laboratoarele online, 
pe cât e posibil. Orice decanat ia o decizie 
flexibilă și responsabilă în funcție de situație. 
Aici responsabilitatea de monitorizare și 
gestionare îi revine decanatului”. 

Au fost și situații când s-au luat decizii 
prompte din partea decanatelor unor facultăți. 
La două facultăți de la USM câțiva studenți 
aveau simptome de Covid-19. Grupele au mers 
în autoizolare timp de zece zile. Decizia i-a 
aparținut medicului igienist al universității.

Otilia Dandara a mai spus că majoritatea 
profesorilor universitari desfășoară orele de 
studii de acasă. Laptopul a devenit pentru 
fiecare profesor instrumentul principal, 
indispensabil pentru procesul de predare. 
Sunt profesori care merg la universitate, la 
departamente și realizează orele online sim-
țindu-se în siguranță atunci când apelează 
la ajutorul altor profesori sau tehnicieni, 
în unele cazuri.

Pentru ca procesul de studii să decurgă 
cât mai calitativ, în acest an, USM a dezvol-
tat Centrul platformelor educaționale, creat 
în anul 2010, ca rezultat a două proiecte, 
pe care le-a avut universitatea în consor-
țiu cu alte universități de peste hotare și 
din republică. La acest Centru sunt trei 
angajați. Aceștia oferă cadrelor didactice 
și studenților suport tehnic și educațional 
de instruire în utilizarea platformelor elec-
tronice, a informat Dandara.

„S-a început cu instruirea și formarea 
abilităților la platforma Modo – o platformă 
pe care universitatea poate să o gestione-
ze. Acesta este suportul oferit din partea 
universității pentru studenți și profesori”. 

Otilia Dandara a menționat faptul că 
studenții care nu dispun de computere și 
conexiune la internet la domiciliu, pot veni 
în blocurile USM, unde sunt birouri dota-
te cu computere și conexiune la internet, 
care pot fi accesate 24 din 24. Studenții 
pot merge pe parcursul zilei și în sălile de 
computere și în laboratoarele de la USM. 

Potrivit ei, în blocul V al USM, au fost 
deschise două săli de computere, care sunt 
puse la dispoziția studenților.

„Din păcate, știu că nu sunt solicitări din 
partea studenților. Mulți dețin și telefoane 
performante și au acces la orele care se 
desfășoară online”, a explicat prorectorul 
USM, Otilia Dandara.

Domnia sa a mai spus că în contractul 
de studii al studentului, semnat de fiecare 
student, este stipulat că acesta este obligat 
să participe la orele desfășurate online și să 
interacționeze, atunci când este întrebat. 
În cazul când nu răspund și nu se implică, 
profesorul are dreptul să pună absențe stu-
denților care nu participă la cursurile online. 
Ulterior, orele de studii vor fi recuperate”. 

Victoria POPA

„Studenții sunt obligați să participe la orele online 
și să interacționeze atunci când sunt întrebați”

Alegeri prezidențiale 2020
Doi candidați cu experiență de primar: Renato Usatâi și Tudor Deliu

Primarul orașului Bălți și liderul Partidului 
Nostru, Renato Usatâi, intră în campania 
electorală pentru funcția de președinte 

al Republicii Moldova fiind urmărit penal în 
Federația Rusă într-un dosar de spălare de bani, 
despre care el spune că ar fi motivat politic. Un 
alt candidat la Președinție, Tudor Deliu, începe 
competiția fără dosare penale și cu o biografie 
aproape impecabilă, dar cu o amendă pentru că 
și-ar fi depus tardiv declarația de avere.

De la începutul anului de studii 2020-2021, la 
Universitatea de Stat din Moldova, procesul de studii 
se desfășoară după modelul mixt, a comunicat într-un 

interviu realizat de UNItalk (prima televiziune studențească 
pe online), despre primele șase săptămâni de studii în 
condiții pandemice, prorectorul USM, dr. habilitat, profesor 
universitar, Otilia Dandara. Pentru ca procesul de studii 
să decurgă cât mai calitativ, în acest an, USM a dezvoltat 
Centrul platformelor educaționale.

S O C I E T A T E
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Cancerul de sân este detec-
tat chiar și în jurul vârstelor de 
20-30 de ani, nu doar la vârste 
înaintate. Chiar și bărbații pot 
fi depistați cu cancer, în special 
cei care au un istoric în familie, 
tocmai de aceea este important de 
știut acest aspect. Genele BRCA1 
și BRCA2 sunt asociate cancerului 
de sân, iar dacă o persoană are 
aceste gene sau o persoană din 
familie are aceste gene, la rândul 
tău ești suspectă de cancer de sân. 
Screening-ul în acest caz este mult 
mai important față de persoanele 
care trebuie să facă screening-ul 
de rutină.

Ce se întâmplă cu pacienta 
odată ajunsă la programare

Dacă avem un caz de cancer 
de sân în istoricul familiei, este 
important ca trei generații de la 
ultimul caz să fie preocupate de 
această boală.

„Primul pas este acela de a face 
o examinare a sânilor și de a ana-
liza istoricul familiei pacientului, 
iar mai apoi de a face radiogra-
fii. Dacă pacientul are mai mult 
de 40 de ani, prima alegere este 
aceea de a face mamografia, iar a 
doua este ultrasunetul. Dacă fe-
meia are până în 40 de ani, atunci 
prima alegere este ultrasunetul, 
dar dacă istoricul familiei este 
pozitiv, atunci preferăm uneori 
mamografia înainte de 40 de ani, 
iar alteori preferăm RMN-ul în 
cazul pacienților al căror istoric 
prezintă suspiciuni. Depinde de 
pacient, istoric și simptome”, ex-
plică Dr. Beyza Özçınar.  

Cancerul de sân: 
prevenție și diagnostic

Există câteva schimbări în 
stilul de viață de care trebuie să 
ținem cont, dar totodată sunt fac-
tori de risc la care nu se poate 

Cancerul de sân: diagnostic 
precoce și tratament

Luna octombrie este dedicată cancerului 
de sân, motiv pentru care fiecare femeie 
trebuie să știe nu doar acum, ci în fiecare 
zi, cum să prevină apariția acestei boli, 

dar și cât este de important stilul de viață care 
poate influența acest proces.  

La nivel global, inactivitatea 
fizică este cel de-al patrulea fac-
tor de risc pentru mortalitate, 
afirmă Organizația Mondială a 
Sănătății (OMS). Absența spor-
tului are un efect negativ asupra 
sănătății noastre fizice, precum și 
asupra productivității. Dar cum 
ne putem menține în formă, dacă 
lucrăm în fiecare zi într-un birou? 
Majoritatea angajaților merg cu 
mașina până la serviciu, se așază 
la birou, iar apoi revin acasă tot cu 
mașina. Iar asta este grav pentru 
sănătatea lor.

* Pentru a diminua consecințele negative 
ale unui loc de muncă sedentar, specialiștii 
în medicina muncii recomandă ca spațiul 
de lucru al angajaților să fie astfel organi-
zat încât aceștia să fie liberi să se miște cu 
cât mai multă ușurință. O variantă este, 
de pildă, să punem coșul de gunoi pentru 
hârtii pe coridor, pentru a fi apoi siliți să 
ne ridicăm în picioare și să ne deplasăm 
câțiva pași, de fiecare dată când avem ceva 
de aruncat.

* O altă sugestie este să lucrăm și stând 
în picioare. Soluția este simplă: un raft sau 
un sertar pot servi pe post de birou, în caz 
că este necesar.

* Schimbarea frecventă a poziției ne 
poate ajuta să respectăm așa-numita re-
gulă 40-15-5: 40 de minute de stat jos, 15 
minute de stat în picioare și cinci minute 
de mișcare.

* Dacă aveți dificultăți în a vă concen-

tra, vă poate fi de ajutor să faceți o mică 
plimbare pe-afară. Timpul petrecut în aer 
liber ne ajută adesea să scăpăm de bloca-
jele mentale.

* Făcând în mod regulat mici exerciții, 
puteți împușca doi iepuri în același timp: 
vă relaxați corpul și vă îmbunătățiți concen-
trarea. Folosiți-vă imaginația: de la rotații 
ale mâinilor și brațelor, capului și umerilor, 
până la elongații și chiar și sărituri, posi-
bilitățile sunt nenumărate.

Potrivit recomandărilor OMS, adulții 
cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani ar 
trebui să facă săptămânal minimum 150 
de minute de mișcare fizică, de intensitate 
moderată, cum ar fi mersul pe jos într-un 
ritm mai rapid. Cei care fac 300 de minute 
de mișcare se bucură de avantaje supli-
mentare pentru sănătate, precum un risc 
scăzut de a face cancer de sân sau de colon, 
diabet sau un accident vascular cerebral. 

Sursă: formula-as.ro

Sedentarismul, 
cel de al patrulea risc 
pentru mortalitate

interveni. Dar anumiți factori de 
risc pot fi schimbați. Să nu fumezi, 
să nu consumi alcool, să consumi 
alimente organice, proaspete, 
fructe și legume, să fii activ fizic, 
în special să mergi pe jos, să te 
protejezi de expunerea la soare. 
Bineînțeles, există și latura gene-
tică, care la rândul ei influențează, 
dar schimbările stilului de viață 
diminuează factorii de risc.

Cel mai important în cancerul 
de sân este diagnosticul timpuriu. 
Din acest motiv screening-ul este 
foarte important. Dacă femeile 

observă semne sau simptome, 
atunci merg la specialist și be-
neficiază de examinare fizică și 
mamografie.

„Dacă detectăm mai puțin de 1 
cm, putem interveni în zona axilei, 
iar astfel salvăm sânul, iar costu-
rile sunt mai mici, intervenția este 
mai ușoară, la fel și recuperarea. 
În mod normal, vârsta de 40 de 
ani este punctul de start, dar între 
20 și 40 de ani toate femeile tre-
buie să se autoexamineze lunar, 
iar la fiecare doi ani, examinarea 
trebuie făcută la specialist. 

Începând cu vârsta de 40 de 
ani, examinarea sânilor trebuie 
făcută de medici anual, la fel și 
screening-ul și mamografia, dar 
și autoexaminarea lunară. Dar 
dacă există un caz de cancer de 
sân în istoricul familiei, începem 
examinarea mult mai devreme, 
cu 10 ani mai devreme de cel mai 
tânăr caz din familie. Din păca-
te, am depistat chiar și la vârsta 
de 24 de ani, dar fără semne și 
simptome pentru că este prea de-
vreme. Am avut cazuri între 20 și 
24 de ani”, informează Dr. Beyza 
Özçınar.

Cancerul de sân: 
semne și simptome

8 din 10 cancere sunt benigne, 
tocmai din acest motiv femeile 
nu sunt atât de îngrijorate. Ori-
ce schimbare, deformare apărută 
la nivelul sânului trebuie să ne 
îngrijoreze. Din păcate, semnele 
și simptomele apar în fazele II 
și III, nicidecum când boala se 
află în stadiul incipient, iar din 
acest motiv sunt importante scre-
ening-ul anual, examinarea fizică 
și mamografia.

Sursă: csid.ro

Sensibilitatea dinților este tratabilă. De 
fapt, s-ar putea să descoperiți că folosirea 
pastei de dinți special concepute pentru 
dinții sensibili ajută. Cu toate acestea, 
aceste formule nu funcționează pentru 
toată lumea. Dacă sensibilitatea persistă, 
adresați-vă medicului dentist pentru o 
evaluare.

Te speli prea energic pe dinți
Uneori sensibilitatea dinților provine 

din periajul cu prea multă forță sau uti-
lizarea unei periuțe de dinți cu peri tari. 
Cea mai simplă soluție este să treceți la o 
periuță de dinți cu peri mai moi și să fiți 
mai blând la periaj.

Pasta de dinți pentru albirea 
dinților

Mulți producători adaugă substanțe 
chimice de albire a dinților la formulele 
de pastă de dinți. Iar unii oameni remarcă 
apariția sensibilității după folosirea pastei 
mai des decât alții. Dacă pasta de dinți 
conține agenți de albire, luați în consi-
derare trecerea la una care nu-i conține.

Folosirea apei de gură
 mult prea des

La fel ca pasta de dinți pentru albire, 
unele ape de gură fără prescripție medicală 
conțin alcool și alte substanțe chimice care 
vă pot face dinții mai sensibili. 

Boala parodontală, responsabilă 
pentru sensibilitatea dentară

Retragerea gingiilor, din ce în ce mai 
frecventă odată cu înaintarea în vârstă, ca 
semn de involuție fiziologică sau afectare 
parodontală, poate provoca sensibilitate 
dentară. Medicul dentist va veni cu un plan 
pentru tratarea bolii și poate sugera, de 

asemenea, o procedură pentru sigilarea 
dinților.

Depozite mari de placă bacteriană
O acumulare excesivă de placă poate 

provoca uzura smalțului dinților. Dinții 
pot deveni mai sensibili pe măsură ce își 
pierd protecția oferită de smalț. Soluția 
este să practicați zilnic o îngrijire dentară 
bună și să vizitați medicul dentist pentru 
igienizare la fiecare șase luni – sau mai 
frecvent, dacă este necesar.

Procedura dentară
Este normal să experimentați o anumită 

sensibilitate după un tratament de canal 
radicular, o extracție sau plasarea unei 
coroane. Dacă simptomele nu dispar după 
un timp scurt, ar trebui să programați o 
altă vizită la medicul dentist, deoarece ar 
putea fi un semn de infecție.

Sursă: csid.ro

Sensibilitatea dentară, 
cauze și remedii 
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Mișcați-vă și la locul de muncă!
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R. Albot, 
magistral 
la ATP Köln

Tenismenul Radul Albot a de-
butat cu două victorii la turneul 
ATP Köln (Germania). Compatri-
otul nostru de 30 de ani, situat pe 
locul 82 în ierarhia mondială (cea 
mai bună poziție ATP de-a lungul 
carierei sale, a 39-a, a ocupat-o 
anul trecut), în prima partidă l-a 
surclasat pe francezul de 29 de 
ani, Pierre Herbet, nr. 81 mondial, 
scor 6-2, 4-6, 6-4. În următorul 
duel, Albot l-a învins cu 6-4, 5-7, 
7-5 pe germanul de 27 de ani, Os-
car Otte, nr. 142 ATP. Astfel, spor-
tivul nostru a acces în sferturi de 
finală, ce se vor desfășura pe 16 
octombrie a.c. Câștigătorul tur-
neului va beneficia de un premiu 
în valoare de 25 de mii de euro.

Moldova – 
Belgia 1-0

Selecționata Moldovei de ti-
neret a surclasat cu 1-0 echipa 
similară a Belgiei, liderul grupei 
din cadrul preliminariilor Cam-
pionatului European Under-21 
de fotbal, a cărui etapă finală 
urmează să se desfășoare anul 
viitor în Ungaria și Slovenia. 
Tricolorii „mici” s-au impus 
pe 13 octombrie a.c. în meciul 
de acasă, prin golul marcat de 
fundașul Denis Furtună. Astfel, 
cu 7 puncte acumulate, echipa 
noastră, antrenată de Alexan-
dru Guzun, a urcat pe locul IV 
în clasament, depășind naționala 
Ţării Galilor, formație cu care 
se va confrunta în deplasare, la 
Wrexham, pe 13 noiembrie cu-
rent, în cadrul ultimei etape a 
turneului. 

Los Angeles 
Lakers, 
campioană NBA

Echipa Los Angeles Lakers 
a câștigat la 11 octombrie a.c. 
trofeul principal al Ligii pro-
fesioniste nord-americane de 
baschet (NBA). În al șaselea 
meci al seriei finale, formația 
din California s-a impus cu 106-
93 în fața celor de la Miami Heat 
(4-2 la general). Astfel, clubul 
condus în teren de vedeta Le-
Bron James și-a trecut în palma-
res al 17-lea titlu de campioană, 
egalând la acest capitol echipa 
Boston Celtics.

„Nu voi uita nicicând momen-
tul în care mi-a fost înmânat pen-
tru prima dată chimonoul, într-o 
atmosferă solemnă și plină de far-
mec pentru un copil ce eram. Dacă 
nu aveam parte de acele trăiri, 
probabil că aș fi abandonat judoul 
și m-aș fi întors la pasiunea cea 
dintâi – fotbalul”, se confesează 
Oleg Crețul.   

Ascensiunea lui în judo purta 
un caracter vertiginos. În 1987, 
la vârsta de 12 ani, devine cam-
pion al Moldovei la cadeți, iar în 
1991 cucerește titlul de campion 
al URSS printre juniori. Prima lui 
mare realizare pe plan interna-
țional la seniori este medalia de 
argint cucerită în 1996 la Campi-
onatul European care a avut loc 
la Haga (Ţările de Jos). La Jocu-
rile Olimpice de la Atlanta 1996 
drumul spre podiumul olimpic i-a 
fost barat de Soso Liparteliani, 
reprezentantul Georgiei devenind 
premiant cu bronz la aceste com-
petiții de cel mai înalt rang. 

Prăbușirea în beznă

„Era 9 septembrie 1997. Re-
veneam acasă după o vizită fă-
cută socrilor mei care locuiau în 
Ucraina. Eram la volanul auto-
mobilului. Doar cu nouă zile în 
urmă am jucat la propria nuntă. 
Pe neprins de veste, un tractor a 
ieșit pe contrasens dintr-o păduri-
ce. Ciocnirea a fost de o violență 
cruntă: soția și fratele au decedat. 
Eu timp de o lună m-am aflat în 
secția de reanimare; atunci am 
orbit”, mărturisește Oleg Crețul 
despre acele evenimente groaz-
nice care i-au schimbat pentru 
totdeauna într-un mod atât de 
tragic cursul vieții.  

A urmat un an teribil, de aflare 
într-un întuneric ce-i izola întrea-
ga ființă de lumea celor din jur, 
de prăbușirea în bezna unei dez-
nădejdi sufletești ce părea să nu 
mai aibă capăt, cufundată într-un 
abis înecăcios, terifiant. Datorită 
prietenilor și lumii bune, dar și 
propriei voințe de nestrămutat, 
reuși până la urmă să redobân-
dească un rost în viață, un sens 

de a trăi, deși vederea a pierdut-o 
definitiv. 

Primul care i-a readus speranța 
unei existențe dincolo de suferința 
ce-l măcina în permanență a fost 
bunul său prieten și coleg, Vitalie 
Gligor; el i-a devenit antrenor și 
călăuză, ghidându-l spre o nouă 
viață. Astfel, Oleg Crețul începe 
să frecventeze sala de forță și să 
alerge în parc. Apoi a reluat an-
trenamentele pe tatami. 

Se adapta rapid la noile reali-
tăți, la acel întuneric în spatele 
căruia îl aștepta undeva adver-
sarul, inamicul din interior – 
de la care adia un vânt rece de 
disperare și singurătate – fiind 
mult mai crunt decât cel aflat pe 
tatami; până la urmă, i-a învins pe 
„ambii”. În timpul luptei, simțea 
intențiile oponentului cu toate 
fibrele ființei. Așa cum a început 
să simtă mai profund, abia acum, 
splendoarea și multilateralitatea 
judoului, filosofia acestei arte 
marțiale purtătoare de înțelep-
ciune orientală. 

Un stat ruinat de viciul 
indiferenței

Primul turneu internațional 
la care a participat au fost Euro-
penele de la Vilnius (Lituania), 
în 1999, rezervate sportivilor cu 
deficiențe de vedere. Atunci a 
câștigat trofeul principal, fiind 
remarcat de antrenorul selecțio-
natei paralimpice de judo a Rusiei, 
Valentin Pegov. Acesta îi propune 
mai târziu să reprezinte Federația 
Rusă, lucru pe care Oleg Crețul îl 
acceptă, căci statul moldovenesc 
își arătase totala indiferență față 
de soarta atletului nostru, după 
cum și-o arăta în acei ani față de 
sportul moldovenesc în întregime, 
și nu doar față de sport... Şi nu 
doar atunci... 

În 2001, devine campion euro-
pean, adjudecându-și în următorii 
doi ani titlul mondial. La Jocuri-
le Paralimpice de la Atena 2004, 
Oleg Crețul în drumul spre finală 
și-a demonstrat superioritatea 
netă față de toți adversarii ieșiți 
în calea lui. În meciul decisiv însă 
a cedat în fața lui Messud Nina, 
un sportiv din Algeria...  

Raze olimpice pe piept 
de campion

...Şi iată sosi ziua mult doritei 
revanșe; s-a întâmplat în semifi-
nala Jocurilor Paralimpice de la 
Beijing 2008, etapă în care s-a 
confruntat cu rivalul căruia cu 
patru ani în urmă i-a cedat în fi-

Oleg Crețul și adversarul 
din întuneric

A îndrăgit de mic sportul. Mai întâi a 
frecventat, de la vârsta de opt ani, 
secția de fotbal. Locuia într-un cartier 
al Chișinăului în care diferite genuri de 

lupte erau la loc de cinste, prietenii convingându-l 
să-și încerce puterile pe tatami. Când avea 
zece ani, Oleg Crețul, căci despre el este vorba, 
a îmbrăcat pentru prima dată chimonoul. 
Avea un talent înnăscut: după primele luni de 
antrenamente învingea băieți care frecventau de 
vreo doi ani secția de judo. 

nala olimpică. De data aceasta, O. 
Crețul nu a lăsat adversarului său 
nici o șansă: a învins prin ippon 
în primul minut al meciului. Şi în 
finală a dat dovadă de concentrare 
maximă, fructificându-și măies-
tria printr-o victorie de zile mari. 
Așa își realiză în sfârșit visul de 
o viață, învrednicindu-se de stră-
lucirea celei mai valoroase meda-
lii olimpice, ce își emana acum 
razele aurii de pe pieptul lui de 
campion... 

Revenirea la izvoare

În anul 2018, Oleg Crețul este 
ales președinte al Comitetului Pa-
ralimpic din R. Moldova și revine 
acasă. Şi obține dreptul de a ne 
reprezenta republica la Jocurile 
Paralimpice de la Tokyo. Printre 
multiplele sale preocupări este 
educarea unei generații tinere de 

sportivi, realizată, cu studii fără 
plată, la Şcoala specializată de judo 
ce îi poartă numele. De asemenea, 
în cadrul instituției a fost înființată 
Cupa Oleg Crețul, care între timp 
s-a transformat într-un turneu in-
ternațional de anvergură. 

Cel mai bine esența lăuntrică a 
acestui mare atlet este caracteri-
zată de chiar cuvintele rostite de 
el, izvorâte din preaplinul inimii 
sale generoase, de bărbat adevă-
rat: „Rolul decisiv în soarta mea 
a avut-o credința, acea temelie pe 
care mi-am construit personalita-
tea. În viața mea au existat multe 
perioade dificile și numai credința 
cumulată cu speranța mi-au dat 
puteri să înving, să lupt și să tră-
iesc. Mulțumesc Domnului pentru 
ceea ce-mi dă zi de zi. Pentru acei 
oameni inimoși care-mi sunt în-
totdeauna alături. Am pentru ce-i 
mulțumi!”.

Iulian BOGATU
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Oleg Crețul, pe treapta supremă a podiumului de premiere la Jocurile Paralimpice 
de la Beijing 2008

Oleg Crețul și Vitalie Gligor
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T U T T I - F R U T T I

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 vacan-
te 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 dic-
tează anunțul tău la telefonul taxabil al redacției: 090010050.

Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina online 
a publicației – gazetadechisinau.md.

I n t e g r a m a

S u d o k u

C a r u l  c u  b a n c u r i

„Te caut!” – așa se va chema 
rubrica prin intermediul căreia 
GAZETA de Chișinău te va ajuta 
să-ți găsești jumătatea.

Atunci când singurătatea îți ma-
cină 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 pu-
blicație, 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 scri-
soare pe adresa redacției GAZETA 
de Chișinău, mun. Chișinău, str. 
Mihai Viteazul 2 a, nr. 23, sau sună 
la numărul de telefon 090010050.

Te  c a u t !

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chișinău, singur. De aceea aș 

vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să cunosc o femeie potrivită 
vârstei mele, născută în anii 1945-1948, gospodină, educată, care 
să iubească plimbările de dimineață și de seară. (01)

Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva la țară, cu vârsta 

de 57-58 de ani, cu înălțimea de la 164 cm până la 176 cm, care poate 
avea și copii. Sunt născut în anul 1960, lucrez în construcții. (02)

„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălțimea 176 cm, din centrul Moldovei. 

„Sunt în căutarea unei femei gospodine, harnice, care ar dori să 
treacă cu traiul la mine. Rog seriozitate”. (03)

O femeie își caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuiește în unul din satele raionului Ialoveni. 

Vrea să facă cunoștință cu un bărbat care să nu aibă vicii și să fie 
un bun gospodar. „Ca mai apoi să-mi devină un prieten respectuos 
și un susținător bun pe parcursul vieții”. (04)  

Văduv la 62 de ani
Își caută jumătatea. „Vreau să cunosc o femeie potrivită vârstei 

mele, cu studii superioare, serioasă, gospodină, care ar vrea să treacă 
cu traiul la mine”. Mai multe detalii la telefonul lăsat la redacție. (05)

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”

Finalul unui interviu de angajare într-o companie 
de stat:

- Şi acum, dacă aveți cumva vreo întrebare despre 
firma noastră...

- Păi... m-ar interesa să știu cam câți oameni lu-
crează în compania dumneavoastră.

- În general, cam un sfert. Cei care nu sunt rude 
cu șefii!

Doi bătrâni discută duminică dimineață în parcul 
Cișmigiu:

- Închipuie-ți că, de când este PSD-ul la guvernare, 
a crescut bunăstarea românilor!

- Serios?
- Nu, doar închipuie-ți!

Un bețiv ajunge la restaurant luni dimineață:
- Ospătar, am fost aseară aici?

- Desigur, domnule, ca de obicei! răspunse os-
pătarul.

- Şi am cheltuit 200 de lei?
- Într-adevăr, ați băut strașnic de banii ăștia.
- Slavă Domnului! Am crezut că i-am pierdut.

Un ardelean merge îngândurat prin parc, când, 
la un moment dat, vede pe bancă un bătrânel cu un 
câine lângă el.

- Bade, câinele dumitale mușcă? 
- Dar cum, păcatele mele, să muște? Bineînțeles 

că nu mușcă!
Ardeleanul dă să treacă prin fața băncii când câi-

nele se repede la el și îl mușcă foarte tare.
Acesta se întoarce către bătrânel și îi spune cu 

glas stins:
- Măi omule, parcă ai zis că nu mușcă.
- Dar ăsta nu-i câinele meu.

TEATRE

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
16.10 „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa, 

ora 18.00.
17.10 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, ora 

18.00.
18.10 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, 

ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
17 – 18.10 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, 

ora 18.30.

Teatrul Național 
„Satiricus. I.L. Caragiale”

17.10 „Doctor de femei” de Georges Feydeau, 
ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
17–18.10 „Citind pentru Auschwitz” de Bernard 

Schlink, ora 19.00.
21–22.10 „Invitația la vals” de Mihail Drumeș, 

ora 19.00.

Teatrul Național de Operă și Balet 
„Maria Bieșu”

18.10 Fragmente din spectacolul „Boema” de Gi-
acomo Puccini, ora 17.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
18.10 „Câinii cu colaci în coadă” de G. Calaman-

ciuc, ora 12.00.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
17–18.10 „Omul Pernă” +16 de Martin McDonagh, 

ora 19.00.

A F I Ș
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Lucrurile se întâmplă 
întotdeauna într-un ritm 
anume tocmai pentru că 
reușitele au nevoie de timp 
pentru a se materializa. Nu 
te îngrijora de faptul că 
viața ta stagnează într-un 
punct în care nu te simți 
împlinit! Amestecul fără 
drept de apel al celor din 
jur în viața ta te face să te 
simți prost din mai multe 
puncte de vedere. 

Ambiția și dorința de 
succes sunt mai puterni-
ce în această săptămână 
decât nevoia de armonie 
emoțională sau cea de li-
niște în sânul familiei. De-
oarece stările de neliniște 
continuă să te dezechili-
breze la nivel emoțional, 
nici deciziile pe care le iei 
nu sunt dintre cele mai în-
țelepte.

Conexiunile interper-
sonale sunt foarte impor-
tante în viața ta. Forțele 
cosmice gravitează în jurul 
tău, impulsionându-te să 
te lași condus de intuiție 
în tot ceea ce faci. Deși tu 
simți armonie, disonanța 
astrală actuală indică totuși 
o insatisfacție emoțională, 
diferențe de opinie și destul 
de multe conflicte în plan 
personal.

Cele două planete im-
plicate în viața ta financi-
ară, Jupiter și Venus, sunt 
într-o intensă mișcare re-
trogradă. Prosperitatea la 
acest nivel apare în mod 
extrem de complicat: oa-
menii semnează contracte 
și apoi renunță la ele, plă-
țile vin mai târziu decât ai 
prevăzut, iar totul în jurul 
tău pare să aibă implicații 
financiare. 

Pentru tine în această 
săptămână, Marte indică 
o stare de agresivitate în 
plan profesional, ceea ce 
poate induce experiențe 
traumatizante la locul de 
muncă. Persoanele din jurul 
tău încearcă să își impună 
mereu punctul de vedere, 
iar asta te irită. Cu toate 
astea, cariera devine priori-
tară. Este foarte important 
să acționezi.

Perioada următoare este 
calmă și intensă, în același 
timp. Chiar dacă nu vei fi 
direct influențat de energia 
„abundentă” a astrelor, cei 
apropiați se vor afla într-o 
dispoziție de agitație accentu-
ată. La birou vei avea dificul-
tăți în menținerea unui dialog 
elocvent și notabil. Această 
săptămână nu reprezintă 
pentru tine un nou început, 
din niciun punct de vedere.

Viața familială pare a fi 
un vulcan în zilele de luni 
și marți, iar „erupția” este 
iminentă. Având în vedere 
că nu ești dispus să te dai 
la o parte din fața situației, 
vei dori să negociezi. Com-
promisul pare dintr-odată 
o soluție foarte bună, atât 
pentru tine, cât și pentru 
cei din jur. 

Atunci când ești pus în 
postura de a face alegeri 
în detrimentul propriei 
persoane, o faci cu ușu-
rință. Manifestarea destul 
de vocală a sentimentelor 
celor din jur nu îți place 
deoarece te face să te simți 
inconfortabil. Zilele care 
urmează sunt potrivite 
pentru demersurile din 
plan profesional.

Ai un respect și o stimă 
de sine ridicate. Acestea 
îți permit ca într-o situa-
ție socială tensionată să îți 
expui punctul de vedere, 
independent de tot ceea ce 
presupun cei din jur. De 
cele mai multe ori această 
atitudine pare a fi de fapt 
aroganță, mai ales pentru 
cei mai „slabi” din punct 
de vedere emoțional. Nu te 
lăsa afectat de acest lucru!

Ambianța din relație îți 
este potrivnică întru totul, 
din cauza configurației 
planetare actuale. Sunt 
foarte probabile diferen-
țele de opinie, ba chiar și 
confruntările mai violente. 
Dacă ești singur, vei avea 
parte de mai multe întâlniri 
romantice. La birou, supe-
riorii tăi nu sunt de acord 
cu modul în care îți rezolvi 
sarcinile.

Programează-ți fiecare 
activitate atât pe plan pro-
fesional, cât și personal. 
Începutul săptămânii este 
important. Vor avea loc în-
tâmplări care te ajută să-ți 
definești obiectivele. Ești 
o fire care ascultă activ și 
care este foarte deschisă 
în raport cu nevoile celor 
din jur. Această capacitate 
a ta te face remarcat în orice 
context social.

Intrigile care au loc în 
jurul tău nu reușesc de-
cât să te determine să fii 
și mai concentrat pe pro-
priile obiective. În situații 
conflictuale încearcă să 
adopți o atitudine pasivă 
și să fii mai puțin agresiv. 
Pe moment însă este posi-
bil să nu îți dai seama de 
efectele benefice pe care le 
are asupra ta.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Bine a spus cine a spus: pe pă-
mânt nu e om să n-aibă un necaz, 
o pată pe conștiință, fapte ascunse 
de ochii lumii și dureri pe care le 
trăiește de unul singur.

Oxana are și ea o taină, despre 
care până nu demult nu știa ab-
solut niciun om pe acest pământ. 
Pentru că bătrâna care a oploșit-o 
pe-o săptămână în casa ei demult 
e moartă. În afară de ea nu știa 
nimeni că Oxana a născut un băiat 
de fată mare și că a fugit din casa 
babei Safta la patru zile de la naș-
tere, lăsând odorul în pragul unei 
biserici la câteva sate depărtare de 
locul acela. Tot în seara aceea s-a 
urcat în primul tren care a dus-o 
atât de departe că drumul spre 
casă a durat – nici mai mult, nici 
mai puțin – tocmai zece ani!

A născut de fată mare 
un băiețel

Şi uite acum s-a întors, a cău-

tat-o pe bătrâna care i-a ajutat să 
aducă pe lume copilul, dar moa-
șa nu mai era în viață, a căutat 
satul unde și-a lăsat odorul, dar 
nimeni nu ținea minte să fi găsit 
cineva în pragul bisericii vreun 
copil. Oxana era la 27 de ani și 
ar fi dat orice să-și găsească fiul 
și să-l crească. 

Avea acum altă minte și altă 
înțelegere a lucrurilor. Îi părea 
rău că a ascuns sarcina de părin-
ții ei, dar la 16 ani i se părea că 
ce i s-a întâmplat e nenorocirea 
nenorocirilor – elevă în ultima 
clasă de liceu, însărcinată în luna 
a șasea.

A moșit-o baba Safta

Au dat-o părinții la școală de-
vreme tare, era isteț copilul și la 
cinci ani citea și socotea ca un 
elev din clasa a treia, de ce s-o 
ții acasă, dacă se trage la carte? 
Tatăl fetei – director de școală, 
mama – învățătoare și ea, așa că 
n-a fost o problemă s-o ia în clasă 
cu condiția că, dacă nu reușește 
să încheie anul, rămâne să intre 
în școală cu cei de vârsta ei. 

Dar era fata atât de dezghețată 
încât a terminat prima pe listă, și 
liceul, la fel. Cum a pus mâna pe 
atestat, a dispărut din sat. A luat 
toți banii pe care-i aveau părinții 
în casă, și-a luat câteva lucruri 
și documentele și pe aici a fost.

L A  N O I  A C A S Ă

De necaz și de belea nu 
mai scapă nimenea (1)

Lidia BOBÂNĂ

E adevărat, le-a lăsat o scrisori-
că, în care și-a cerut iertare de la ei 
și i-a sfătuit să n-o caute pentru că 
pleacă din Moldova. O să le scrie 
când se va aranja cu traiul. Şi atât 
a fost. Vă spuneam, era gravidă și 
voia să ascundă păcatul de ochii 
părinților și sătenilor. Trei luni de 
zile s-a oploșit pe unde a nimerit. 
A dormit și în câmp deschis, în 
stoguri de fân, a dormit în graj-
duri, în cocioabe părăsite, dar, 
când i-a venit sorocul să nască, 
s-a tras spre oameni.

Pe baba Safta a cunoscut-o în-
tr-un sat oarecare la dugheana din 
localitate, unde intrase gravida să 
cumpere o pâine. Când a pornit 
bătrâna spre casa ei, Oxana s-a 
luat după ea. Au intrat în vorbă și 
nu știu cum a convins-o fata, dar 
baba a luat-o în casa ei. 

I-a spus femeii că e orfană, că 
un netrebnic de profesor de la in-
ternat a siluit-o și uite că nu are 
nici unde se duce și nici cui se 
plânge. Du-te la poliție, fato, să-l 
aresteze, să nu facă asta și cu alte 
eleve, o sfătuia bătrâna, indignată 
la culme cât de neajutorați sunt 
orfanii în țara asta.

Nu împlinise nici săptămâna 
de când se afla la bătrână, când 
au apucat-o durerile facerii. Spre 
lauda Saftei, ea nu s-a speriat de-
loc, a chemat în grabă o femeie din 
mahala și până în zori i-au și pus 
Oxanei băiatul în brațe. Deși nu 

avea nici 17 ani împliniți, fata nu 
s-a speriat de ce i s-a întâmplat, 
atât că avea nevoie de foarte mul-
te lucruri, pe care nu și le putea 
cumpăra – nici pentru copil și nici 
pentru ea. 

Şi iată că, la a patra zi după 
naștere, a fugit din casa babei Saf-
ta cu copilul în brațe și doar cu 
câțiva lei acolo, pe care îi pusese 
bătrâna și alte două mahalagițe 
pe pieptul pruncului.

E adevărat că a lăsat o fițui-
că pe masă, scrisă pe un colț de 
ziar: „Mă duc în lume. Mulțu-

mesc pentru toate”. A ieșit din 
casa babei Safta și a tot hoinărit 
din loc în loc, pe cărări ascunse, 
pe drumuri neumblate până a 
dat cu ochii de o biserică. Nu 
știa denumirea satului, nici cât 
de mare e, ce preot păstorește 
turma asta de oameni, zic, nimic 
nu știa. A văzut doar cu coada 
ochiului că biserica e deschisă 
și că se văd acolo oameni veniți 
la slujba de seară.

A lăsat copilul într-un coș 
pe pragul bisericii

Era într-o zi de sâmbătă. Pe 
un scaun din fața bisericii a ză-
rit un coș și uite acolo a lăsat 
pruncul care în acel moment nici 
nume nu avea. A luat-o la fugă 
ca o fiară hăituită. Şi a tot fugit 
cât mai departe de locul crimei și 
de cel al rușinii ei. Spera în felul 
acesta să-și ascundă păcatul.

A ajuns în Rusia într-un oră-
șel provincial. Un an a lucrat cu 
ziua pe la cei bogați. Şi dădacă 
a fost, și menajeră, și infirmie-
ră la spitalul din localitate. Dar 
vă spuneam că Oxana era tare 
dezghețată. Când a împlinit opt-
sprezece ani, a hotărât să urmeze 
o facultate. Avea studii comple-
te, note foarte bune la mai toate 
obiectele, așa că n-a fost o pro-
blemă, atât că și-a plătit studiile, 
neavând cetățenia Rusiei.
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Luni, 19 octombrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Gala umorului
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
18.50 Discover România
19.00 Electorala 2020. Alege 
presedintele!
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 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
05.50 Discover România
06.00 Electorala 2020. Alege 
presedintele!

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlam-
entare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Catherine - bucătar în 
Irlanda
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.10 Film: G. I. Jane
00.10 Telejurnal Sport Meteo
00.55 Serial: Comisarul Rex
01.55 Catherine - bucătar în 
Irlanda
02.18 Film: G. I. Jane
04.18 Telejurnal Ştiri Tema zilei
05.03 Dispăruţi fără urmă
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 Mic dejun cu un campion
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 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: Divorţ din dragoste
02.50 Sport
03.30 E vremea ta!
03.50 Filler călătorie toamnă
04.05 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile

08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 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 Cu cât cânt cu atâta sunt
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Concert L. Moraru
18.20 Musafirul

19.00 Mesager
21.00 Ştirile
21.25 Săptămâna sportivă
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.15 Ştiri Externe
23.40 Film Banditele
01.10 Bună dimineaţa
02.55 Moldova de Patrimoniu
03.25 Reporter pentru sănătate
03.45 Dor de voi. Emisiune 
muzicală
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 Ozzy - Marea Evadare
10.00 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 Romeo şi Julieta, pecetluit 
cu un sărut
14.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie în Prinţesa şi Sarma-
na Croitoreasa
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 Sabotaj
00.45 Ştirile
01.15 Film Mile 22
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
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 Vara Rachetelor
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Vanturile, Valurile

TV8

06.00 Наша американская 
история
07.10 Ştiri de week-end
08.00 Х/ф По небу босиком
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 Сити-Айленд
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф По млечному пути
18.00 Efectul 9.6
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Американец
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 Сити-Айленд

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 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
08.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
759
09.45 Film: FRAŢI PENTRU 
TOTDEAUNA
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
401
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 25
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
404
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
760
21.00 Film: ÎN BRAŢELE MORŢII
23.00 Serial: Mr. Bean, ep. 7 şi 8
00.15 Serial: Mr. Bean: inspectorul 
fowler, ep. 7 şi 8

Canal 2

06.00 Telemagazin. Oferta zilei

08.00 Vorbe bune cu Lilu
09.00 Т/с 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 Т/с Спросите у осени
22.30 Vorbe bune cu Lilu
23.30 Reporter
00.00 Т/с Страх в твоем доме
01.00 Мистические истории

STS

05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 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 Любовь в нерабочие 
недели
20.00 Т/с Кухня. Война за отель
20.30 Ştiri
20.45 Т/с Кухня. Война за отель
21.45 Т/с Сториз
22.15 Т/с Миша портит все
22.45 Уральские пельмени. 
Любимое
23.45 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Marți, 20 octombrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Dosar România
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
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
18.50 Discover România
19.00 Electorala 2020. Alege 
presedintele!
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dosar România
03.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
05.50 Discover România
06.00 Electorala 2020. Alege 
presedintele!

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlam-
entare
13.00 Bilant cazuri                       
coronavirus
13.15 Zi de zi
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Catherine - bucătar în 

Irlanda
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Omul cu 
mască de fier
00.20 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Serial: Comisarul Rex
02.00 Catherine - bucătar în 
Irlanda
02.25 Telecinemateca Omul cu 
mască de fier
04.35 Sport
04.55 Meteo
05.00 Adevăruri despre trecut
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 Zile cu stil
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 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: Legenda pianistului de 
pe ocean 121’
03.20 Telejurnal
03.50 E vremea ta!
04.05 360°-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 La datorie
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Focus. Europa
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 Respiro
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Tezaur
18.45 Medalion muzical
19.00 Mesager
21.00 Ştirile
21.25 stil nou
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.15 Ştiri Externe
23.40 Film Numele trandafirului
01.45 Bună dimineaţa
03.30 Musafirul
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 Balto III: Aripile schimbării
10.00 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 Cei trei purceluşi
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 (tm) Printesa şi 
Vedeta Pop
21.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Ferma
23.30 Ştirile
00.00 Film Hunter Killer
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 Vara Rachetelor
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
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 Американец
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 Яркая звезда
14.15 Наша американская 
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Земля обетованная
17.40 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф 2: 22
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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 Яркая звезда
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 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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
760
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. 25
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
402
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 28
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
405
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
761
21.00 Film: FRĂŢIA DRAGONU-
LUI
23.30 Film: ÎN BRAŢELE MORŢII
01.30 Nebuni de iubire
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Vorbe bune cu Lilu
09.00 Т/с 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 Т/с Спросите у осени
22.30 Loteria 2020
23.30 Reporter
00.00 Т/с Страх в твоем доме
01.00 Мистические истории

STS 

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 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 Любовь в нерабочие 
недели
20.00 Т/с Кухня. Война за отель
20.30 Ştiri
20.45 Т/с Кухня. Война за отель
21.45 Т/с Миша портит все
22.45 Уральские пельмени. 
Любимое
23.45 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Miercuri, 21 octombrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Dispăruţi fără urmă
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
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
18.50 Discover România
19.00 Electorala 2020. Alege 
presedintele!
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII 21 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dispăruţi fără urmă
03.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
05.50 Discover România
06.00 Electorala 2020. Alege 
presedintele!

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlam-
entare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Catherine - bucătar în 
Irlanda
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Convieţuiri
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.00 Adevăruri despre trecut
23.00 Serial: Tut: destinul unui 
fărăon, ep. 1
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Catherine - bucătar în 
Irlanda
02.10 Serial: Tut: destinul unui 
fărăon, ep. 1
02.55 Tezaur folcloric
03.45 Sport
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
05.00 Politică şi delicateţuri
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
14.00 360°-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: În mijlocul sălbăticiei
22.50 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Engleză la minut
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: în mijlocul sălbăticiei
02.40 România… în bucate
03.05 Sport
04.05 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 stil nou
10.45 Poezii
11.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.40 Cine vine la noi!
14.35 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Artelier
18.45 Respiro
19.00 Mesager
21.00 Ştirile
21.25 Moldova de Patrimoniu
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.15 Ştiri Externe
23.40 La noi în sat
00.25 Erudit cafe
01.05 Bună dimineaţa
02.50 F/d
03.50 Chişinău: ieri şi azi
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 Beniamin îl întâlneşte pe 
Moş Crăciun
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 în Prinţesa şi Sarma-
na Croitoreasa
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 Ozzy - Marea Evadare
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Visuri la cheie
22.30 Ferma
23.30 Ştirile

00.00 Film Ten
02.30 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 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 2: 22
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 На гребне волны
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Любовь случается
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф В стране женщин
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 На гребне волны

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. 
761
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. 26
15.45 Vouă

16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
403
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 27
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
406
20.00 Film: EMPIRE STATE: 
JAFUL SECOLULUI
22.00 Film: CONTRACT MORTAL
00.30 Film: FRĂŢIA DRAGONU-
LUI
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Vorbe bune cu Lilu
09.00 Т/с 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 Т/с Спросите у осени
22.30 Vorbe bune cu Lilu
23.30 Reporter
00.00 Т/с Страх в твоем доме
01.00 Мистические истории

STS 

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 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 Любовь в нерабочие 
недели
20.00 Т/с Кухня. Война за отель
20.30 Ştiri
20.45 Т/с Кухня. Война за отель
21.45 Т/с Миша портит все
22.45 Уральские пельмени. 
Любимое
23.45 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Joi, 22 octombrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Adevăruri despre trecut
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
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
18.50 Discover România
19.00 Electorala 2020. Alege 
presedintele!
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 A doua Românie 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 dumneav-
oastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
05.50 Discover România

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping

10.00 Telejurnal regional TVR 
Craiova
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Catherine - bucătar în 
Irlanda
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Akzente
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Serial: Tut: destinul unui 
fărăon, ep. 2
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Catherine - bucătar în 
Irlanda
02.10 Serial: Tut: destinul unui 
fărăon, ep. 2
02.55 Eu pot!
03.45 Sport
04.05 Meteo
04.10 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
14.00 360°-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: Ultima dovadă
22.50 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Engleză la minut
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Ultima dovadă
02.40 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 360°-GEO
05.00 Filler călătorie toamnă
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Tezaur
10.15 Respiro
11.00 O seară în familie
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
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.25 Respiro
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Moldova de Patrimoniu
18.45 Chişinău: ieri şi azi
19.00 Mesager
21.00 Ştirile
21.25 Musafirul
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.15 Ştiri Externe
23.40 Evantai folcloric
00.35 Fii tânăr!
01.05 Bună dimineaţa

P R O G R A M E  T V
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02.50 F/d
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 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
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 (tm) Printesa şi 
Vedeta Pop
14.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Balto III: Aripile schimbării
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Ferma
23.30 Ştirile
00.00 Film Rock pentru totdeauna
02.30 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Secretele Puterii
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Din radacini de lautari
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Pofta Mare Chisinau
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
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 В стране женщин
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 Пеле: рождение 
легенды
14.15 Наша американская 
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Астронавт Фармер
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Голограмма для 
короля
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 Пеле: рождение 
легенды

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 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. 27
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
404
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
407
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
762
21.00 Film: PAR IMPAR
23.30 Film: EMPIRE STATE: 
JAFUL SECOLULUI
01.30 Miezul problemei
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Vorbe bune cu Lilu
09.00 Т/с 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 Т/с Спросите у осени
22.30 Vorbe bune cu Lilu
23.30 Reporter
00.00 Т/с Страх в твоем доме
01.00 Мистические истории

STS 

06.00 Утро на СТС
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 СТС
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 Любовь в нерабочие 
недели
20.00 Т/с Кухня. Война за отель
20.30 Ştiri
20.45 Т/с Кухня. Война за отель
21.45 Т/с Миша портит все
22.45 Уральские пельмени. 
Любимое
23.45 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Vineri, 23 octombrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Politică şi delicateţuri
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
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
18.50 Discover România
19.00 Electorala 2020. Alege 
presedintele!
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Dăruieşte Românie! 2 ani
22.30 A doua emigrare
23.00 Gala umorului
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
05.50 Discover România
06.00 Electorala 2020. Alege 
presedintele!

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Craiova
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Micile vedete în bucătărie
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.10 Film: Terminatorul 3: supre-
maţia roboţilor
23.00 #Creativ
23.30 Fan/Fun urban
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Exclusiv în România
02.25 Film: Terminatorul 3: supre-
maţia roboţilor
04.10 Meteo
04.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
05.05 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
14.00 360°-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 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
03.00 Filler călătorie toamnă
03.05 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Sub acelaşi cer
06.35 Poezii
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 Art - club (rus.)
10.20 Dor de voi. Emisiune 
muzicală
10.50 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
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
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 Art - club (rus.)
01.10 Bună dimineaţa
02.55 F/d
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 Enchantimals - Căminul nou
09.35 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 Ozzy - Marea Evadare
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 Beniamin îl întâlneşte pe 
Moş Crăciun
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
03.30 Sosirea Elfului întunecat
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 2
01.00 Serial Vlad
03.00 Superspeed la Pro TV
03.30 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Masked Singer România
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Masked Singer România
04.30 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Renegat
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Filme şi Staruri
18.00 Omul Uragan
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 Голограмма для 
короля
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 Страховщик
14.15 Наша американская 
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Малавита
17.30 Cutia neagră. Plus
18.00 Artizanii gustului
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Полночное Солнце
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.10 Х/ф Счастливое число 
Слевина
02.00 Ştirile TV8
02.45 Întreabă gheţu
04.00 Х/ф Страховщик

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. 762
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. 405
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 408
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 763
21.00 Serial: Mr. Bean, ep. 9 şi 10
22.15 Serial: Mr. Bean: inspectorul 
fowler, ep. 9 şi 10
23.30 Film: CONTRACT MORTAL
02.00 Miezul problemei
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Vorbe bune cu Lilu
09.00 Т/с Забудь и вспомни
11.00 Teleshopping
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 Поле Чудес
18.55 Reporter
19.30 Т/с Забудь и вспомни
23.30 Reporter
00.00 Т/с Страх в твоем доме
01.00 Мистические истории

STS 

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 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 Сезоны любви
20.30 Ştiri
20.45 Т/с Сезоны любви
22.45 Уральские пельмени. 
Любимое
23.45 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC

Sâmbătă, 24 octombrie

TVR Moldova

07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Cap compas
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Amintiri din infern
15.00 Film
16.30 Lumea azi
17.00 Serial: Il luce
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Reteaua de idoli
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film
00.30 Lumea azi
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Drag de România mea!
03.00 Memorialul Durerii
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
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11.30 #Creativ
12.00 Replay
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi
13.20 Discover România
13.30 Europa mea
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 
Velazquez - Las Meninas
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Masca de argint
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Lumea azi
01.30 Cooltura
02.00 Film: Masca de argint
03.50 Meteo
03.55 Telejurnal Sport
03.45 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Strop şi balonaş
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: Bărbierul din Siberia
21.50 Engleză la minut
22.10 Serial: Viaţa visată
23.20 Zile cu stil
00.15 Film: Bărbierul din Siberia

01.50 Serial: Viaţa visată
02.55 Discover România
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.10 Serial: Strop şi balonaş
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
10.30 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 Dor de voi. Emisiune 
muzicală
15.35 F/d
16.00 Portrete în timp
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Film Fabulosul destin al lui 
amelie poulain
00.15 Ştiri Externe
00.40 Zapovednik
00.55 Reporter pentru sănătate
01.15 Bună dimineaţa
03.00 Serial Poftă bună
03.30 Moldova de Patrimoniu
04.00 Ştiri Externe
04.25 O seară în familie
05.25 Mesager
23.55 Concert în Europa
03.00 Dor de voi. Emisiune 
muzicală

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie: Dreamhouse Ad-
ventures
08.00 Barbie În Secretul Zânei
09.25 Barbie în Puterile Prinţeselor
10.50 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Balto III: Aripile schimbării
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.00 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Cei trei purceluşi
03.30 Regele şi regina cad pradă 
somnului
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 Magie în bucătărie
13.00 Ferma
15.00 Film Chihuahua de Beverly 
Hills
17.00 Masked Singer România
19.00 Ştirile
20.00 Film The Accountant: Cifre 
periculoase
22.45 Film Nuntaşi de închiriat
00.45 Film Rock Of Ages
03.15 Superspeed la Pro TV
03.15 Ce se întâmplă, doctore?
04.00 Film American Girl: Grace 
Stirs Up Success

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 La Măruţă
12.00 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 ApropoTv
14.00 Lecţii de viaţa
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Ce spun românii
17.00 Masked Singer România
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
04.00 Acasă la Români
05.00 România, te iubesc!

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
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 Воздушный маршал
10.00 Новости
10.30 Teleshopping
10.50 Autoblog
11.20 Efectul 9.6
12.10 Teleshopping
12.30 Х/ф Королева Испании
14.40 Teleshopping
15.00 Х/ф Жизнь в розовом 
цвете
17.40 Reporter de Gardă

18.00 Artizanii gustului
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Regionalii
22.25 Х/ф Воспоминания о 
будущем
00.30 Ştiri de week-end
01.00 Regionalii
01.50 Х/ф Ветреная река
03.30 Ştiri de week-end
04.00 Х/ф Королева Испании

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
03.00 Serial Tânăr şi neliniştit
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. 
406
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: ANA
16.00 Film: PAR IMPAR
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
409
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 3
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Дежурный врач 3
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Дежурный врач 3
16.00 Teleshopping
16.20 Т/с Дежурный врач 3
19.20 Serial
23.20 Поле Чудес
00.20 Т/с Страх в твоем доме

STS

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 CTC

Duminică, 25 octombrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport

14.20 La un pas de România
14.45 Film
17.05 Serial: Il luce
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Vedeta populară
23.00 Film
01.20 Garantat 100%
02.10 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 Breaking Fake News
16.00 Rugby Meci amical
18.00 România are nevoie de artă

19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
02.00 Breaking Fake News
02.30 In grădina Danei
02.55 Telejurnal Sport
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 21
13.10 Film: Întoarcerea din iad
14.50 Discover România
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Osânda
22.15 Film: Ochi negri 112’
00.20 MotorVlog
00.45 Pescar hoinar
01.20 Film: Întoarcerea din iad
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
11.35 F/d
11.40 Abraziv
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Cântec, dor şi omenie
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 Dor de voi. Emisiune 
muzicală
21.00 Ştirile
21.20 Prin muzică în Europa
22.00 Ştirile (rus.)
22.40 Zapovednik

22.55 Festivalul Crizantema de aur
23.50 Chişinău: ieri şi azi
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 Ad-
ventures
08.00 Barbie în Puterile Prinţeselor
09.25 Barbie În Secretul Zânei
10.50 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Beniamin îl întâlneşte pe 
Moş Crăciun
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 Regele şi regina cad pradă 
somnului
03.30 Secretul regelui panilor

ProTV

06.00 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Beverly Hills Chihua-
hua
13.00 Apropo TV
14.00 Ferma
16.00 Visuri la cheie
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film Anna
22.30 Film Uimitorul Om-Păian-
jen 2
01.30 Apropo TV
02.30 Film Now You See Me 2
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
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 Зачем мы женимся?
09.55 Ждем в гости
10.25 Teleshopping

10.40 Река без границ
11.00 Artizanii gustului
12.00 Teleshopping
12.15 Iubeşte viaţa
13.15 Autoblog
13.45 Х/ф Песня имен
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 episodul 
7
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Efectul 9.6
22.20 Муз/ф Джуди
00.30 Наша американская 
история
01.00 Ştiri de week-end
01.30 Regionalii
02.20 Punct şi de la capăt
03.10 Iubeşte viaţa
04.00 Муз/ф Джуди

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. 
407
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.30 Film: ANA
12.30 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
13.00 Start show România
15.45 Alege iubirea
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 410
20.00 Film: DRAGOSTE NEBUNĂ
23.15 Start show România
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.00 Vorbe bune cu Lilu
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Т/с Курт Сеит и 
Александра
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Курт Сеит и Александра
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Курт Сеит и Александра

16.00 Teleshopping
16.20 Т/с Курт Сеит и 
Александра
18.20 Serial
02.10 Vorbe bune cu Lilu

STS 

06.00 Шоу Супермамочка
08.00 Шоу 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 CTC
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Odă poporului meu

Poporul meu de la oraș, din sate,
Tu lupți să ai un pic de libertate;
Când crezi că ți s-a dat, răspunzi favorii:
Te duci și iar votezi asupritorii!...

Gheorghe BÂLICI

La marginea pădurii, 
cu o crenguță de iederă

amintire și pentru acești studenți 
care frecventează ansamblul, pen-
tru că unii termină studiile și mai 
pleacă”, ne-a declarat interpreta 
Maria Iliuț.  

Negora Ursu, membră a an-
samblului, ne-a spus că video-
clipul a fost o provocare pentru 
colectivul întreg. 

,,Am dorit să reînviem un pic 
istoria și cred că ne-a reușit acest 
lucru. Am filmat câteva zile în-
continuu, fiindcă nu a fost atât 
de ușor să recreezi scenele de 
război. Sincere mulțumiri adre-
săm lui Marin Iliuț pentru că, 
fără suportul și implicarea lui, 
acest video ar fi rămas doar un 
vis. Mulțumiri alese doamnei Ma-
ria Iliuț, pentru că inițiativa de a 
crea frumosul îi aparține mereu 
dumneaei, domnului Ion Proca, 
pentru aranjamentul muzical al 
piesei. Mulțumim tuturor celor 
care au devenit actori și care au 
simțit pentru câteva zile durerea 
războiului”, relevă Negora Ursu.

Maria Iliuț ne-a comunicat că 
Ansamblul etnofolcloric ,,Cren-
guță de Iederă” a înregistrat un 
CD și așteaptă momentul oportun 
pentru a da un spectacol în cinstea 
lansării. 

Octavian GRAUR

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

A supraviețuit după 
ce stăpânii i-au făcut 
injecția letală și l-au 
îngropat în pădure

Un câine perfect sănătos căruia 
i s-a făcut o injecție letală, apoi a 
fost îngropat de către stăpânii lui, 
a supraviețuit și a reușit în mod 
miraculos să se dezgroape și să 
caute ajutor.

Kiryusha, un ciobănesc german 
de șapte ani, a ieșit din mormântul 
din pădure în care l-au pus stă-
pânii, după care s-a târât spre cel 
mai apropiat drum. Olga Lystseva, 
de 39 de ani, a trecut cu mașina 
pe lângă câinele care abia mer-
gea prin ploaie, la marginea unei 
autostrăzi din nordul Rusiei, dar 
și-a continuat drumul. Femeia, 
însă, nu și-a putut lua gândul de 
la patrupedul care părea în sufe-
rință și s-a întors după mai mulți 
kilometri.

A găsit câinele ud și epuizat pe 
marginea drumului. Olga a luat-o 
pe Kiryusha în mașină, i-a dat de 
mâncare, iar când a ajuns în ora-
șul Ukhta, l-a predat unui serviciu 
de salvare a animalelor abando-
nate numit Kind City. Voluntarii 
au făcut investigații și în scurt 

timp i-au descoperit pe stăpâni 
în orașul Yemva, aceștia explicând 
că au decis să eutanasieze câinele 
pentru că nu era sănătos.

Cuplul a recunoscut că i-a in-
jectat un medicament letal, apoi 
l-au îngropat departe de casă, 
aproape de autostrada Ukhta-Sy-
ktyvkar.

Dar, după ce i s-au făcut mai 
multe teste, un veterinar a con-
statat că animalul nu numai că 
nu avea probleme medicale, ba 
chiar era sănătos. Confruntați 
cu aceste informații, stăpânii au 
recunoscut că a fost „o greșeală” 
și și-au cerut scuze.

Ekaterina Nimak, de la sKind 
City, a spus: „Datorită Olgăi, 
Kiryusha a început o viață nouă. 
Este un câine foarte calm, merge 
cu lesă, nu latră și este prietenos 
cu oamenii”.

După ce un post local de te-
leviziune i-a prezentat povestea, 
Kiryusha a fost adoptată.

digi24.ro

Miile de viețuitoare marine găsite moarte în 
peninsula Kamceatka, victime ale microalgelor
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Distinsa interpretă de muzică 
populară Maria Iliuț și Ansamblul 
etnofolcloric ,,Crenguță de Iede-
ră” și-au bucurat admiratorii cu 
un nou produs video. Este vorba 
despre videoclipul piesei ,,Pe mar-
ginea pădurii”, pe care l-au lansat 
la început de octombrie. Clipul a 
fost regizat de către fiul artistei, 
Marin Iliuț, iar în rolurile princi-
pale au evoluat membrii formației. 

Contactată de GAZETA de Chi-
șinău, conducătoarea artistică a 
Ansamblului etnofolcloric ,,Cren-

guță de Iederă”, Maria Iliuț, ne-a 
mărturisit că piesa a fost lansată 
mai demult, iar clipul  subliniază 
mesajul acesteia.

,,Am plecat urechea la mesajul 
din text și atunci melodia i-am 
ticluit-o eu. Am vrut neapărat să 
realizăm un videoclip-poveste, 
ca să nu uităm valorile și trecu-
tul. Acest videoclip a fost realizat 
cu studenții de la USM, membrii 
Ansamblului etnofolcloric ,,Cren-
guță de Iederă”. Şi-au jucat perfect 
rolurile. Am zis eu să rămână o 

Decesele în masă din ul-
timele săptămâni ale viețu-
itoarelor marine pe coastele 
peninsulei Kamceatka, în Ex-
tremul Orient rus, au cauze 
naturale și au fost provocate 
de microalge, conform pri-
melor rezultate ale analize-
lor prezentate luni, relatează 
AFP.

„Sunt sigur că ne confrun-
tăm cu un fenomen natural 
la o scară destul de mare, 
dar nu neobișnuit pentru Kamceatka”, a declarat 
în cadrul unei conferințe de presă vicepreședintele 
Academiei ruse de ştiinţe Andrei Adrianov, citat 
de agențiile ruse.

În urma analizelor probelor de apă „au fost ob-
servate concentrații mari doar pentru (microalge 

de tipul) Gymnodinium” care 
produc „toxine ce acționea-
ză asupra nevertebratelor”, 
a spus specialistul.

Oamenii de ştiinţă au ex-
clus astfel ipoteza poluării 
industriale având ca sursă 
una dintre numeroasele baze 
militare din această peninsu-
lă sălbatică.

De asemenea, oamenii de 
știință au descoperit săptă-
mâna trecută că o pată de 

poluare cu o lungime de 40 de kilometri, alcătuită 
din microalge, se îndrepta de-a lungul coastelor pe-
ninsulei către insulele Kurile, revendicate de Rusia 
și Japonia.
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