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A-politice

Eu cu cine
votez? - dramă
sau dilemă?
Mircea V. CIOBANU
Pentru Cetăţeanul turmentat al
lui Caragiale (în Moldova i s-ar spune „Cetăţeanul cinstit”) întrebarea:
„Eu cu cine votez?” nu era o simplă
dilemă electorală. Era o dramă. Dezorientarea politică îl ameţea nu mai
puţin decât aburii licorilor bahice
şi îi provoca nu doar disconfort, ci
şi indigestie. Îl sufoca, îi lua sensul
existenţei. Pe el îl doare sufletul de
ce se întâmplă, el e mereu cu grijile
cetăţii în gând. El, nu edilii, pe care a
pariat de atâtea ori. El este simpatic
în insistenţa lui, mereu îngrijorat de
treburile cetăţii şi de aceea mereu
nemulţumit, revoltat şi atent la tot
ce se întâmplă.
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Privirea
În una din zilele trecute, am intrat în Piața
Centrală din Chișinău ca să stau de vorbă cu
vânzători de la tarabe, pensionari, și să aflu care
e părerea lor despre cei 900 de lei, care s-au
dat recent drept suport financiar unic celor a
căror pensie nu depășește 3000 de lei, și despre
indexarea de 1,07% la pensie. Totodată, analistul
politic Oazu Nantoi ne-a spus că această politică
discriminatorie durează de mai multe decenii,
trucul fiind o încercare a Guvernului Chicu de a-l
scoate din nou în frunte pe Dodon.

„Economic,
explicabil, iar
politic, convenabil”
Pomeni electorale
pentru pensionari
13
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Anunț important!

Stimați poștași,
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 beneficia 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 acordate 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.
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Promisiunile prezidențiabililor, între
populism și nejustificare financiară

M

ajoritatea candidaților la funcția de
președinte prezintă în programele
electorale promisiuni care nu țin de
atribuțiile șefului statului, scrie în
studiul „Promisiuni electorale, între populism
și conformitate constituțională”, elaborat de
Expert-Grup.

Unele promisiuni sunt specifice
unui stat prezidențial, iar altele
sunt pentru un stat paternalist,
unde președintele joacă un rol
activ în aproape toate domeniile,
începând cu terenurile de joacă,
iluminatul stradal sau apeductul
la nivel local, până la obiectivele de
ordinul asigurării pensiei minime
sau majorările alocațiilor sociale,
este concluzia la care a ajuns Adrian Lupușor, director executiv la
Expert-Grup.
Analistul politic Anatol Țăranu
constată că majoritatea candidaților urmăresc alt scop politic decât
fotoliul de președinte al R. Moldova. „Este vorba despre pregătirea
pentru alegerile parlamentare, care
cel mai probabil vor fi anticipate”,
comentează Anatol Țăranu pentru
GAZETA de Chișinău.
La rândul său, politologul Ion
Tăbârță susține că „promisiunile electorale pot fi implementate
doar dacă președintele va avea un

Guvern care să conlucreze cu șeful
statului. Dacă Guvernul va fi necontrolabil, atunci șeful statului
va fi ținut la distanță”.
Cât de credibile sunt promisiunile candidaților?
Igor Dodon, candidat independent, susținut de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova
(PSRM), vine cu promisiuni specifice unui stat prezidențial sau
paternalist, unde aproape toate
sferele de activitate din republică
depind de președinte, ceea ce nu
corespunde Constituției. Programul nu este fezabil din punct de
vedere financiar: costul total al
promisiunilor electorale se ridică la 120 de miliarde de lei (30 de
miliarde de lei pe an), fără a indica
sursele de acoperire a acestor costuri semnificative, care reprezintă
circa 10-11% din PIB și peste o treime din Bugetul Public Național.

Principalele promisiuni ale
candidatului Partidului Nostru
(PN) Renato Usatîi țin de lupta
cu fenomenul corupției, însă unele
acțiuni nu par fezabile din cauza
depășirii mandatului prezidențial
și a lipsei detaliilor privind sursele
de finanțare.

Racursi

20 octombrie 2020, comuna Pașcani, raionul Criuleni. Foto: Victoria Popa

Și candidatul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr (Platforma DA) Andrei Năstase vine în
campanie cu promisiuni legate de
combaterea corupției și a elementelor mafiote, însă multe dintre angajamentele sale nu se încadrează în
mandatul funcției prezidențiale sau
sugerează că, în dorința de a face
dreptate, acesta ar fi gata să depășească anumite limite de demarcație a separării puterilor în stat.
Tudor Deliu, candidatul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), este singurul candidat
electoral al cărui program se pliază
exact pe mandatul constituțional
atribuit funcției de președinte. Totuși, multe promisiuni din programul său sunt formulate destul
de vag și la modul general, fără
a se menționa cum anume vor fi
realizate.
Violeta Ivanov, candidata Partidului Politic Șor (PP Șor), a venit
cu un program populist. În programul electoral nu se menționează
nimic despre domeniile de bază de
care este responsabil președintele, cum ar fi politica externă sau
securitatea țării, în schimb sunt
făcute promisiuni specifice unui
deputat (ameliorarea condițiilor de
trai pentru pensionari și familiile
cu copii) sau primar (iluminat stradal, apeduct și canalizare în sate,
parcări moderne în orașe, parcuri
și spații publice amenajate etc.).

Programul electoral al Maiei
Sandu, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), este
unul vizionar și complex, dar și
acesta depășește în multe privințe cadrul de posibilități oferite de
Constituție președintelui Republicii Moldova. Costul programului evaluat la 50-55 de miliarde
de lei (5-5,5% din PIB), pentru
un mandat de patru ani, rămâne
mai degrabă nesustenabil pentru
finanțele publice naționale, chiar
și în ipoteza unei bune absorbții a
asistenței financiare externe.
Esența promisiunilor electorale
ale candidatului Partidului Unității
Naționale (PUN), Octavian Țîcu, se
rezumă la scoaterea țării din izolarea internațională și proiectele de
integrare economică, educațională
și securitate cu România. Liderul
PUN nu a venit cu estimări privind
costurile necesare, sursele de finanțare și instrumentele prin care
intenționează să-și transpună în
realitate agenda electorală.
Dorin Chirtoacă, candidatul
Mișcării Politice UNIREA, a venit
cu un program menit să promoveze realitățile socio-economice de
dincolo de Prut. Având în vedere că
nu există o foaie de parcurs pentru
înfăptuirea Unirii, iar România
și R. Moldova rămân două state
distincte, promisiunile par mai
degrabă un miraj.
Natalia MUNTEANU
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„ONG-urile au fost cele care au influențat un curent de opinie politică
– în R. Moldova e mai bine să ne concentrăm pe problemele noastre
cotidiene, pe necesitățile materiale, pe tema corupției, și de fapt acestea
ar fi ideile în jurul cărora trebuie să se construiască o așa-zisă națiune
civică moldovenească. [Ea] ar trebui să fie exonerată de pasiunile culturii naționale, de apartenența la o oarecare națiune, la limba vorbită,
deci trebuie să fie un fel de masă aporetică, amorfă, care să-și dorească

Ana Guțu, secretar de stat în Guvernul României, pressone.ro

S

Victoria POPA
Valeriu Grecu a fost angajat
temporar, în calitate de grădinar și
paznic de rezervă, din august 2019,
la S.A. „Vinuri-Ialoveni”, cu condiția ca apoi să treacă în serviciul
de pază permanent, unde graficul
de lucru este o zi la muncă și trei
acasă. A lucrat fără întrerupere
până în luna iulie 2020. Susține că
a fost angajat de către directorul
executiv al întreprinderii, Corneliu
Cuculescu, cu un contract încheiat
pe o perioadă nedeterminată.
Circa 300 de ore de muncă
pentru un salariu brut de
2.775 de lei
„Am lucrat mai mult ca paznic
de rezervă. Lucram câte 300 de
ore pe lună, 24 de ore peste 24”,
mărturisește Grecu. Pentru munca
sa, Valeriu Grecu era plătit cu un
salariu brut de 2.775; impozitat,
acesta era de 2.150 de lei. Menționăm că bărbatul are studii superioare.
Atunci când s-a eliberat locul în
serviciul de pază, bărbatul a scris
cerere ca să fie trecut din postul
temporar de grădinar în cel permanent de paznic. Administrația i-a
refuzat cererea, punându-l în fața
faptului: fie lucrează mai departe
în calitate de grădinar, fie scrie
cerere de eliberare. Aflându-se în
concediul anual (6 iulie-3 august),
a fost chemat la secția de cadre a
întreprinderii pentru a scrie cerere
de eliberare din funcție.
„Contabilul-șef, Elena Ermaliuc, și președintele acționarilor,
Ștefan Odagiu, mi-au spus să scriu
cerere de eliberare, fără a-mi spune vreun motiv”, ne-a mărturisit
indignat Valeriu Grecu. GAZETA
de Chișinău a sunat câteva zile la
rând la întreprindere. Nimeni nu
ne-a răspuns la telefoane.
Fiind în concediu, la funcția de
grădinar a fost primit alt om la lucru. „Chiar să mă reîntorc, funcția
deja e ocupată”, spune bărbatul
trist.
Concediul anual i s-a plătit cu

Valeriu Grecu ne-a mai spus
că,în timpul lucrului, atunci când
cosea iarba, a avut o lovitură puternică la genunchi cu o piatră.
Lovitura a avut urmări. Și din
august până la 10 septembrie, s-a
aflat în concediu medical. Fiind în
concediu medical, bărbatul a mers
la Casa Teritorială de Asigurări
Sociale Ialoveni ca să primească
bani pentru concediul de boală.
„Mi s-a spus că S.A. „Vinuri-Ialoveni” nu a plătit contribuțiile
pentru asigurările sociale pe anii
2019-2020, de aceea nu-mi pot
plăti concediul de boală. Apoi miau spus că-mi plătesc ceva, pentru
că în anii trecuți, unde am lucrat,
s-au plătit contribuțiile”, ne-a explicat situația Valeriu Grecu.
Bărbatul a scris o plângere (26
iulie 2020) către Inspectoratul de
Stat al Muncii (ISM), în care a menționat încălcarea drepturilor sale la
locul de muncă: reținerea salariului
și plătirea parțială, lucrul peste program (14-15 ore pe zi), neachitarea
contribuțiilor pentru asigurările
sociale de către S.A. „Vinuri-Ialoveni” și obligarea de a scrie cerere
de eliberare în timpul concediului.
Deși Valeriu Grecu a scris cerere de eliberare din funcție la 1
octombrie curent, în care a indicat
ca ziua eliberării să fie calculată
din momentul când S.A. „Ialoveni-Vinuri” va achita contribuțiile
pentru asigurările sociale, cerere pe care a expediat-o printr-o
scrisoare recomandată către S.A.
„Vinuri- Ialoveni”, ultimii au refuzat de trei ori să recepționeze
scrisoarea cu titlu recomandat de
la poștaș, spune Valeriu Grecu.
„Am cunoscuți care au ieșit la
pensie și până azi nu pot să-și ridice pensiile, deoarece unde au lucrat
nu au fost achitate contribuțiile”,
mărturisește bărbatul.
Inspectoratul de Stat al
Muncii solicită remedierea
încălcărilor
ISM a examinat petiția lui Vale-

Mapamond

Noi reguli pentru a interzice
accesul cetățenilor UE cu cazier
Marea Britanie va introduce de la 1 ianuarie noi reguli prin care va
interzice intrarea pe teritoriul său a cetățenilor din Uniunea Europeană
care au cazier, ceea ce va însemna un tratament egal pentru aceștia cu
regimul aplicat cetățenilor cu situații similare din restul țărilor lumii,
transmite Reuters, citat de agerpres.ro. „Prea mult timp, regulile UE
ne-au obligat să acceptăm infractori străini periculoși, care abuzează
de valorile noastre și ne pun în pericol modul de viață, pe străzile
noastre”, a afirmat ministrul de interne Priti Patel.

tatutul social și vârsta îi face pe unii oameni
vulnerabili în multe situații. Un exemplu elocvent
este cazul lui Valeriu Grecu în vârstă de 59 de ani
din Ialoveni. Bărbatul a fost obligat de către S.A.
„Vinuri-Ialoveni” să scrie cerere de eliberare din funcție în
timpul concediului anual, fără vreun motiv serios, din spusele
acestuia. Inspectoratul de Stat al Muncii a reacționat la petiția
adresată de Valeriu Grecu și a depistat mai multe încălcări
ale Codului muncii, printre care și neachitarea contribuțiilor
pentru asigurările sociale de către S.A. „Vinuri-Ialoveni”.
Instituția a recomandat întreprinderii să remedieze situația.

„S.A. „Vinuri -Ialoveni” nu
a plătit contribuțiile pentru
asigurările sociale pe anii
2019-2020”

Vineri / 23 octombrie / 2020

să mănânce și să doarmă bine, să trăiască într-un stat prosper, să aibă
locuri de muncă, și cu asta basta!… Cred că Republica Moldova nu poate
să-și croiască un drum și să-și găsească un loc pe firmamentul statelor
moderne, în consens cu valorile civilizaționale europene, până când nu-și
rezolvă problema identitară.”

Cum sunt tratați
pre-pensionarii în RM

întârziere. La S.A. „Vinuri-Ialoveni” salariul e întotdeauna cu întârziere de două luni, ceea ce a scris și
în petiția adresată Inspectoratului
de Stat al Muncii.
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Rețele sociale: Rusia și China
multiplică atacurile pentru
a destabiliza Franța
riu Grecu și a constatat încălcarea
mai multor prevederi din legislația
muncii de către administrația S.A.
„Vinuri-Ialoveni”.
Din răspunsul oferit, reiese că
ISM a efectuat un control în cadrul S.A. „Vinuri-Ialoveni” și a
constatat că contractul individual
de muncă nominalizat nu conține
toate clauzele de bază, fapt care
încalcă anumite prevederi din Codul muncii.
Astfel, ISM, pentru nerespectarea legislației muncii, a întocmit S.A. „Vinuri-Ialoveni” un
proces-verbal de control, cu prescripția „de a remedia încălcările
constatate, de a calcula și achita
adaos pentru munca suplimentară
și munca de noapte, de a-i achita
indemnizația pentru incapacitate
temporară de muncă pentru primele 5 zile de concediu medical,
în termen de 15 zile, cu informarea
Inspectoratului de Stat al Muncii”,
semnează directorul ISM, Dumitru
Stăvilă.
Serviciul Fiscal de Stat
doar informează, nu și
reacționează

Bărbatul a scris o plângere și la
Serviciul Fiscal de Stat, prin care
i-a informat că nu sunt achitate
impozitele la stat și contribuțiile
pentru asigurările sociale de către
S.A. „Vinuri-Ialoveni”.
În răspunsul său, Serviciul
Fiscal de Stat l-a informat că, în
conformitate cu legislația și prevederile din Codul fiscal, „fiecare
patron care plătește salariu angajatului este obligat să calculeze
ținând cont de scutirile solicitate
de angajat și de deduceri și să rețină din aceste plăți un impozit,
determinat conform modului stabilit de Guvern”.
Valeriu Grecu este stupefiat de
răspunsul de la Serviciul Fiscal de
Stat. „Ne au de proști. Dacă verificau, se convingeau de ilegalități”,
susține el.
În aceste zile Valeriu Grecu a
primit ordinul de eliberare din
funcție, semnat la 14 octombrie,
prin care este informat că a fost
eliberat din funcția de grădinar
secția mecanico-energetică de pe
data de 15 octombrie curent, din
lipsa nemotivată la muncă în perioada 1-14 octombrie 2020.

Rusia a devenit maestru în arta de a utiliza internetul pentru a-și
împinge interesele politice în țările democratice și pentru a-și dezvolta
aici influența, scrie lefigaro.fr. Acesta este un război de tip nou pentru
care democrațiile europene, principalele ținte, nu sunt deloc pregătite.
Puterile emergente, grupările teroriste și curentele radicale au mutat
pe internet lupta pe care o duc împotriva influenței occidentale și a
valorilor sale. Asasinatul atroce al lui Samuel Paty la Conflans-Sainte-Honorine a demonstrat că difuzarea mesajelor islamiste pe rețelele
sociale poate să aibă un impact dramatic.

Papa Francisc spune „da”
contractelor de uniune civilă
pentru cuplurile homosexuale
Papa Francisc a enunțat una dintre frazele cele mai cunoscute din
pontificatul său, scrie lemonde.fr.
În cadrul unui documentar-portret
difuzat pentru prima dată la 21 octombrie la Festivalul internațional de
film de la Roma, pontiful a declarat:
„Persoanele homosexuale au dreptul
să fie într-o familie. Aceștia sunt copiii lui Dumnezeu, ele au dreptul la
o familie”, afirmă Francisc în acest
film realizat de Evgeny Afineevsky
și intitulat „Francesco”. „Nu putem
scoate pe nimeni dintr-o familie, nici să îi facem viața imposibilă din
această cauză. Ceea ce putem face este o lege de uniune civilă. Ele au
dreptul să fie legal protejate. Eu am apărat acest lucru.”

Mercenari sirieni, în conflictul
Karabahul de Munte
În ultima vreme, Erevan și Baku discută despre participarea la
ostilități a mercenarilor din Siria. Unele instituții media, inclusiv
„The Washington Post” și „Reuters”, și Erevanul oficial confirmă că
mercenari sunt și că aceștia au fost transportați în zona de conflict
de către Turcia, scrie tvrain.ru. La rândul său, Baku respinge această
informație. Un grup de jurnaliști „Conflict Intelligence Team” a publicat concluziile sale despre acest subiect. După spusele lor, mercenari
există, cel puțin în partea de sud a frontului, unde, în ultimele zile,
s-au dat lupte grele pentru localitatea Hadrut.

Parlamentul European
a acordat opoziției
din Belarus Premiul Saharov
Laureatul Premiului Saharov, „Pentru libertatea de gândire”, instituit de către Parlamentul European, în 2020, a devenit opoziția
din Belarus, scrie Europa Liberă. „Pentru mine este o mare onoare
să anunț că femeile și bărbații opoziției democratice din Belarus au
devenit laureați ai Premiului Saharov 2020”, a scris pe Twitter președintele Parlamentului European, David Sassoli. Proteste împotriva lui
Aleksandr Lukașenko au loc în Belarus fără întrerupere de la alegerile
prezidențiale din 9 august. SUA și UE au refuzat să recunoască victoria
lui Lukașenko și au impus sancțiuni oficialilor din Belarus.
I.G.
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Despre ingerințele Kremlinului în politica statelor vecine

Cine mestecă mămăliga
politică de pe Bâc

S

ubiectul pe care vi-l propunem îi vizează
pe responsabilii de la Kremlin care
își desfășoară activitățile pe direcția
Republica Moldova. Veți afla, din
materialele pe care le prezentăm, cui anume
telefonează președintele R. Moldova, Igor Dodon,
la Moscova, ce documente secrete transmite
acesta generalului Cernov, cine sunt persoanele
care lucrează în „departamentul moldovenesc”
din Administrația președintelui Putin și care
îndosariază materiale compromițătoare vizând
oameni politici din Chișinău, Tiraspol și Comrat.
Acest studiu a fost elaborat de
către Centrul „Dossier” în colaborare cu Asociația Ziariștilor de
Investigație RISE Moldova.
La 1 noiembrie în R. Moldova
vor avea loc alegeri prezidențiale. Principalii candidați la această
funcție sunt președintele în exercițiu Igor Dodon și ex-premierul
Maia Sandu. Potrivit unor sondaje
preliminare, opțiunea de vot pentru Igor Dodon este de 30,9%, iar
pentru Maia Sandu – 19,3%. Alți
concurenți importanți, înregistrați
la CEC, sunt liderul formațiunii
politice „Partidul Nostru”, Renato
Usatîi, și fostul ministru de interne, Andrei Năstase.
Centrul „Dossier” a avut acces la
mai multe documente aparținând
generalului Cernov. Din ele se vede
că departamentul său întocmea
acum câțiva ani note informative
despre unii candidați. Din nota
informativă despre Maia Sandu
putem afla că aceasta „s-a remarcat în cercurile de experți printr-o
poziție prooccidentală fermă, prin
relații strânse cu V. Filat și prin
politica sa de românizare a instituțiilor de învățământ din R.
Moldova. S-a pronunțat împotriva
controlului pe care PDM îl exercită asupra justiției, procuraturii
și a sistemului judiciar din RM.
Întreține relații strânse cu factori
de decizie din SUA, participă la
activitățile unui ONG finanțat de
americani. Occidentul consideră
că ea este unul dintre candidații cu
cele mai mari șanse pentru funcția
de prim-ministru al RM”.
Într-o biografie a lui Renato
Usatîi se subliniază în mod special
vederile sale promoscovite:
„R. Usatîi se manifestă constant în favoarea menținerii unor
strânse relații economice, politice,
culturale, spirituale și umanitare
cu Rusia. Este disponibil pentru
o cooperare constructivă cu partea rusă. Se pronunță pentru conservarea modului tradițional de
viață al societății moldovenești și
împotriva «valorilor europene»,
impuse de autorități, inclusiv în
domeniul egalității de drepturi a
minorităților sexuale. Are relații
bune cu Marchel, Episcop de Bălți
și Fălești.”
De altfel, în ultimul timp, atitudinea Moscovei față de Usatîi
a devenit mult mai rezervată: în

aprilie, anul curent, MAI al Federației Ruse l-a învinuit că ar fi
fost membru al unei grupări de
crimă organizată și că ar fi operat
tranzacții valutare cu documente
false; iar în vara acestui an a fost
dat în urmărire internațională și
federală. Potrivit anchetei, Usatîi
a fost membru al unei grupări internaționale de crimă organizată
care în anii 2013-2014 a transferat ilegal din Rusia, prin intermediul Băncii Moldindconbank,
peste 500 de miliarde de ruble,
în cadrul așa-zisului laundromat
moldovenesc.
În ce îl privește pe Andrei Năstase, ziariștii nu au descoperit o
notă informativă despre el. În
arhive au găsit însă o informație detaliată despre confruntarea
televizată dintre el și Ion Ceban,
ambii pretendenți la funcția de
primar al Chișinăului în alegerile
din anul 2018:
„A. Năstase este ceva mai încordat, cam încătușat, are un discurs
mai dur și mai agresiv, apelând
mereu la sloganuri politice. În
același timp, lasă impresia că pe
parcursul campaniei electorale
curente a prins la curaj și e decis
să învingă”, „A. Năstase dezvoltă
o ritorică anti Plahotniuc care este
baza prestației sale. Pe plan ideatic însă el nu e decât un balon de
săpun. Cât privește carisma, I. Ceban îl depășește. În mod evident,
A. Năstase mizează pe mobilizarea
electoratului de dreapta și a celui
proromânesc.”
Prima notă informativă dedicată președintelui R. Moldova, I.
Dodon, a fost pusă pe biroul generalului Cernov în septembrie
2014. Între timp, Dodon a deținut
funcțiile de președinte al Bursei
universale de mărfuri, de ministru al economiei și comerțului, de
parlamentar reprezentând Partidul
Comuniștilor (PCRM), de președinte al Partidului Socialiștilor
(PSRM):
„În cercurile politice din Moldova, I. Dodon are reputația unui
om politic în care nu poți avea
încredere, pentru care contează
doar interesul personal și propria
ambiție. Potrivit materialelor
„Wikileaks”, în perioada când își
înainta candidatura din partea
PCRM în alegerile anticipate din
iulie 2009, el i-a spus ambasado-

De la stânga la dreapta: generalul Vladimir Cernov, coordonatorul pentru Țările Baltice, Evgheni Umerenkov,
și coordonatorul pentru R. Moldova, Igor Maslov

rului SUA în RM că intenționează
să părăsească după alegeri această formațiune politică și să creeze
un nou partid de centru-stânga,
care ar putea să intre în alianță
cu alte forțe necomuniste pentru
a alege președintele țării.”
După cum se vede, această caracterizare a satisfăcut așteptările persoanelor responsabile din
Kremlin și Dodon, „cel în care nu
poți avea încredere” a fost supus
unei strânse monitorizări: anual,
colaboratorii „departamentului
moldovenesc” elaborează pentru
propria conducere rapoarte amănunțite privind activitatea politicianului moldovean. Ultimul raport
de acest fel, scris în decembrie
2019, seamănă mai mult cu o listă
a „faptelor bune făcute de Dodon”:
„La 8 iunie – în concordanță cu
recomandările lui D. Kozak [reprezentantul special al Președintelui
Federației Ruse pentru dezvoltarea
relațiilor comercial-economice cu
Moldova – „Dossier”] a renunțat
la înțelegerile secrete pe care le
avea cu V. Plahotniuc și a susținut
semnarea de către PSRM și ACUM
a acordului politic de cooperare și
de formare de către ei a majorității parlamentare și a guvernului”,
„la 19 iunie – într-un interviu
acordat postului TV „Rossia 24”,
a subliniat importanța promovării
unei politici externe echilibrate și
„reluarea unui dialog normal cu
FR”, „la 24 august – a patronat
acțiunile solemne desfășurate la
Chișinău cu ocazia aniversării a
75-a a eliberării Moldovei de fascism, a avut o întrevedere cu S.
Șoigu, care a venit în R. Moldova
într-o vizită neoficială pentru a
participa la eveniment”, „la 18
septembrie – a avut o întâlnire la
Chișinău cu ministrul agriculturii
al Federației Ruse, D. Patrușev [fiul
șefului Consiliului de Securitate,
Nikolai Patrușev – „Dossier”] în
cadrul căreia a salutat reluarea
activității Comisiei interguvernamentale ruso-moldovenești și
semnarea Protocolului ședinței.”

Opoziția l-a acuzat în mai multe rânduri pe președintele Dodon
că ar avea înțelegeri secrete cu
Kremlinul, prin care el promisese
să diminueze colaborarea R. Moldova cu SUA, NATO și Europa și
să reorienteze vectorul politic spre
Kremlin. Dodon însă a declarat
repetat că el se pronunță pentru
menținerea relațiilor de bună vecinătate cu UE și, în același timp,
pentru reluarea parteneriatului
strategic cu Rusia.
Cu toate acestea, documentele din biroul generalului Cernov
arată că președintele R. Moldova
și anturajul său s-au aflat sub influența Kremlinului, în mod special,
în ce privește acțiunile de politică
externă ale Chișinăului.
Astfel, în februarie 2019, cu trei
zile înainte de a lua cuvântul la Conferința în probleme de securitate de
la Munchen, Dodon a transmis generalului Cernov, prin intermediul
ambasadorului rus în R. Moldova,
Oleg Vasnețov, textul discursului pe
care urma să-l rostească, precum
și prezentarea proiectului „Marele
pachet pentru Moldova” – un plan
complex de acțiuni vizând reglementarea conflictului transnistrean
și dezvoltarea concomitentă a cooperării cu statele din Occident, dar
și cu Rusia.
„Stimate Vladimir Aleksandrovici, vă expediem materialele
pe care le-am primit astăzi, 12
februarie, de la președintele R.,
Moldova, I. N. Dodon, materiale
care vor constitui esența luării sale
de cuvânt la Conferința de la Munchen pentru politica de securitate
din 15-17 februarie a.c.”, a raportat
ambasadorul Vasnețov superiorilor săi din Staraya Ploșcead.
„Eu promovez principiul unei
politici externe echilibrate. Noi
vom păstra relațiile noastre cu
Europa, vom respecta acordurile
pe care le-am semnat cu ea, vom
elabora alte acorduri, dar vom reface relațiile cu Rusia și nu vom
întreprinde niciun fel de acțiuni
antirusești, antieuropene sau anti-

americane”, a declarat Igor Dodon
trei zile mai târziu la Munchen.
În afară de aceasta, președintele
Dodon, pe lângă faptul că expediază documente secrete de stat generalului Cernov, telefonează destul
de des la Moscova. Conform unor
date luate din istoricul apelurilor
telefonice de care dispune Centrul
Dossier, printre persoanele cu care
a vorbit Dodon figurează Iuri Zubakov, fostul adjunct al directorului
Serviciului de Informații Externe
(SVR), care, în perioada anilor
2003-2004, a fost ambasador al
Federației Ruse în Moldova, Grigori Karasin, fost secretar de stat al
MAE al FR, Igor Șuvalov, președinte al Vneșekonombank, Gherman
Gref, președinte al Sberbank, și
scriitorul Aleksandr Prohanov, o
persoană apropiată Kremlinului.
Printre alți conlocutori telefonici ai lui Dodon, în istoricul citat
au mai fost descoperite numerele
de telefon ale ofițerului SVR Serghei Skripnikov și cel al editorialistului la ziarul „The Moscow
Times”, Vladimir Frolov.
Înainte de a profesa jurnalismul, V. Frolov a activat în mai multe ambasade ruse din străinătate.
Din documentele de care dispune
„Dossier” se vede clar că Frolov
urmărește atent activitatea politică
din Chișinău și întocmește sinteze operative pe care le expediază
„departamentului moldovenesc”.
În ce privește ofițerul SVR Serghei
Skripnikov, acesta a activat sub
acoperire în bordul de conducere
al Companiei NTV-Mir, în prezent
acestuia fiindu-i interzisă intrarea
în Ucraina.
Deși are cu rușii relații strânse,
Kremlinul adeseori este nemulțumit de Dodon. Astfel, în decembrie
2017, în ajunul vizitei la Moscova,
Dodon i-a iritat tare pe curatorii
săi când a declarat că serviciile
speciale ruse conspiră împotriva
sa. Potrivit surselor pe care „Dossier” le are în departamentul lui
Cernov, generalul era foc și pară
la aflarea acestor mesaje, califi-
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cându-l pe Dodon drept un ticălos,
o portavoce a comunității LGBT.
După cum se vede, în timpul unei
următoare vizite a președintelui R.
Moldova la Moscova, acesta a fost
supus unei „convorbiri de lămurire”, după care I. Dodon nu și-a
mai permis declarații de acest fel
la adresa serviciilor speciale ruse.
Dar nu numai Dodon e în colimatorul agenților de la Moscova.
Note informative (obiektivka sau
biospravka, după cum sunt numite în sânul FSB) sunt întocmite și
despre alte personaje ale politicii
moldave – miniștri, deputați, primari ai orașelor sau activiști din
organizațiile obștești. În lista celor
urmăriți figurează 12 conturi ale
politicienilor din Chișinău și altele zece – din autonomia găgăuză.
Unele rapoarte conțin materiale
compromițătoare și amănunte din
viața intimă a acestora (din considerente etice, „Dossier” se abține
să publice aceste documente.
În afară de aceasta, este urmărită cu meticulozitate activitatea
și articolele semnate de ziariști,
bloggeri, mesajele postate de către
unii cetățeni pe rețelele de socializare. În majoritatea rapoartelor
operative, sunt menționate grupurile „Bașnea Dodona” [„Turnul lui
Dodon”], „Ghenii Carpat” [„Geniul
Carpaților”], „Moldavski vagon”
[„Vagonul moldovenesc”], „Mamalîga i carantin” [„Mămăliga și
carantina”], „Hroniki zahvacennogo gosudarstva” [„Cronicile unui
stat capturat”] ș.a.).
Informația colectată este analizată, după care este inclusă în
notele și rapoartele operative
destinate conducerii ruse. Administrația de la Kremlin urmărește
cu atenție și activitățile desfășurate de ong-urile din R. Moldova,
finanțate din străinătate. Astfel,
în aceste rapoarte a fost găsită și
o obiektivkă privind ong-ul GenderDocM, care apară drepturile
comunității LGBT.
Din istoricul convorbirilor telefonice se vede că acesta sună
periodic la Moscova la numerele
+7903969**** și +7495980****.
Centrul „Dossier” a stabilit că
aceste două numere aparțin lui
Igor Maslov, coordonator principal pentru Moldova, adjunct al
generalului Cernov.
Sintezele lui Maslov ajung pe
biroul generalului Cernov, care mai
apoi le remite la centrala SVR și
șefului adjunct al administrației
președintelui rus, Dmitri Kozak,
responsabil pentru relațiile cu
țările CSI și statele din Uniunea
economică eurasiatică.
Kozak este unul dintre apropiații lui Putin. El a condus staff-ul
electoral al acestuia, a activat în
administrația președintelui rus și
în guvern. Comilitonul lui Putin
este un personaj bine cunoscut la
Chișinău și la Tiraspol. În 2003,
acesta s-a ocupat de reglementarea
conflictului transnistreano-moldovenesc. El este autorul planului
numit neoficial „Memorandumul
Kozak”, document care prevedea
transformarea R. Moldova într-o
federație având două regiuni autonome – Transnistria și Găgăuzia.
În plus, acest plan dădea Rusiei
dreptul să-și disloce trupele în
regiune pe un termen de 20 de
ani. Opoziția de la Chișinău a
desfășurat atunci acțiuni masive
de protest, iar Vladimir Voronin,
președinte al R. Moldova în acel
an, a refuzat să semneze acordul
deja parafat.
În „departamentul moldove-

INVESTIGAȚIE
nesc”, sub conducerea colonelului
Maslov, lucrează Vasili Kașirin,
Alexei Negodov, Andrei Rusakov și
Svetlana Voronina. Urmează date
biografice ale acestora (n. – GdC).
link: shorturl.at/nzFX3
Traducere și adaptare
GAZETA de Chișinău
***
În ediția viitoare a GAZETEI de Chișinău vom publica detalii despre politica soft
power pe care o promovează
„departamentul moldovenesc” al generalului Cernov
în spațiul post-sovietic și despre antrenarea minorităților
și a absolvenților instituțiilor
de învățământ din Rusia în
destabilizarea politică din noile state independente. În continuare vă propunem analiza
realizată de RISE Moldova.

Kremlinovici:
O marionetă
a serviciilor de
inteligență ruse
Pe durata lungii sale cariere
politice, deputatul, iar ulterior
președintele Igor Dodon, era coordonat de așa-numitul „departament moldovenesc” de la Kremlin
– structură cu care el, dar și alți
politicieni din Republica Moldova,
țineau legătura prin intermediari
sau chiar direct.
Iar deplasările la Moscova erau
un mijloc de a ține această legătură. Doar în 2016, anul în care a
fost ales președinte al Republicii
Moldova, Dodon a călătorit cu
avionul spre capitala rusă de cel
puțin zece ori.
RISE Moldova a analizat agenda
întâlnirilor pe care actualul președinte a salvat-o într-un telefon
BlackBerry, de care acesta s-a folosit până la mijlocul anului 2017,
și prezintă, în premieră, dovezi ale
contactelor pe care Dodon le-a avut
cu reprezentanți ai mașinăriei ruse
de propagandă și de strategii politice.
Zbor pentru a-și prezenta
raportul
17 decembrie 2015. Igor Dodon, pe atunci deputat și lider al
PSRM – formațiune aflată la acea
vreme în opoziție, se prezintă de
dimineață la ședința Parlamentului.
Deputatul, însă, nu-și face publice planurile pentru restul zilei
– zborul la Moscova și întâlnirea
cu Igor Maslov, unul dintre decanii
serviciilor de inteligență ruse, conform datelor „Dossier”. În agenda deputatului Dodon scrie scurt:
„Maslov – întrevedere”.
Igor Maslov, 60 de ani. Potrivit datelor Centrului „Dossier”,
este colonel al Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației
Ruse, șef adjunct al Departamentului pentru relații interregionale
și culturale cu țările străine și șef
al așa-numitului „departament
moldovenesc” din cadrul Administrației Președintelui Federație
Ruse. Maslov este coordonatorul
mai multor politicieni din Republica Moldova, inclusiv al lui Igor
Dodon.
Subalternii lui Maslov au sarcina de a „supraveghea” viața
politică din Republica Moldova:

întocmesc note informative și rapoarte despre politicieni, monitorizează informațiile cu caracter
compromițător, redactează discursurile care se referă la Republica
Moldova, atât pentru demnitarii
și politicienii ruși, cât și pentru
cei moldoveni.
Datele analizate de partenerul
RISE Moldova, Centrul „Dossier”,
arată că Igor Maslov expediază notele întocmite de subalterni șefului
său direct – generalului SVR, Vladimir Cernov.
Top secret – „A.P.”
18 decembrie 2015. Chiar
de dimineață, agenda lui Dodon
prevede o zi încărcată la Moscova.
Ora 8:30. Întrevedere cu
„Krotov M. Iosifovici”. În agenda
telefonică a lui Dodon, o persoană
cu același nume este trecută drept
„Krotov — consilier Narîskin”. În
acel moment, Serghei Narîșkin era
președinte al Dumei de Stat a Federației Rusiei, iar, în mai puțin
de un an, urma să fie numit la conducerea SVR.
Ora 9:30. O nouă întrevedere
în agenda lui Dodon. De altfel, una
atât de secretă, încât este notată
doar cu acronimul „A.P.”. Acesta
poate fi descifrat ca: „Administrația lui Putin” sau „Administrația
Președintelui”.
Ora 12:00. În agendă figurează întâlnirea cu „Loskutov Dmitri
Vladimirovici”. De la finele anului
2018, Loskutov se află la conducerea întreprinderii Glavkosmos,
însă în 2015 acesta era adjunctul
lui Dmitri Rogozin, care la acel
moment deținea funcția de vicepreședinte al Guvernului rus și cea
de reprezentant special al președintelui Federației Ruse pentru
Transnistria.
Anterior, RISE Moldova a dezvăluit cum, sub patronajul lui Rogozin, mai multe loturi cu ajutoare umanitare din Federația Rusă,
procurate la prețuri majorate, au
fost introduse prin contrabandă
în Transnistria.
În 2017, autoritățile Republicii
Moldova l-au declarat pe Rogozin
persona non grata, acuzându-l de
„amestec în treburile interne ale
R. Moldova”.
Ora 13:00. Întrevedere la „Gazprom media” – concernul rus care
deține postul de televiziune NTV.
Întâmplător sau nu, dar cu o săptămână înainte de această vizită a
lui Igor Dodon la Moscova, licența
pentru retransmiterea programelor NTV în Republica Moldova a
fost obținută de Exclusiv Media
SRL, firmă la care Galina Dodon,
soția politicianului, este angajată
din 2012.
Exclusiv Media aparține deputatului socialist Corneliu Furculiță.
Anterior, RISE Moldova a scris că
Exclusiv Media apare într-o schemă prin care socialiștii s-au grupat
în jurul unei afaceri secrete cu o
companie off-shore conectată la
Federația Rusă.
În seara aceleiași zile de 18 decembrie 2015, liderul socialiștilor
revine la Chișinău.
Următoarea vizită a lui Dodon
la Moscova este planificată pentru
24 decembrie 2015. În agenda
sa este trecut un singur eveniment: „Admin. Președ”, care ar
putea semnifica „Administrația
Președintelui”.
Deja peste o lună, la 19 ianuarie 2016, Igor Dodon are planificată o nouă întâlnire. E vorba din
nou de Igor Maslov, șeful așa-nu-
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mitului „departament moldovenesc”. Vizita are loc cu o zi înainte
ca Parlamentul de la Chișinău să-l
voteze în funcția de premier pe Pavel Filip – în acel moment coleg
de partid cu Vladimir Plahotniuc,
care, cu o săptămână mai devreme,
pretinsese și el la aceeași funcție.
Întrevederea cu Maslov este
stabilită între 8:00 și 9:00. Pentru după-amiaza zilei, Dodon are
planificată o nouă întrevedere cu
„Krotov M. Ios.”. Aparent e vorba
de același consilier al lui Narîșkin –
viitorul șef al SVR. (În august 2017,
adică peste șapte luni, Igor Dodon,
fiind deja președinte, îi va oferi
lui Krotov „Ordinul de Onoare”.)
Iar pentru ora 16:00, în agenda
lui Dodon apare o adresă deja cunoscută: „Adm. P.” [Administrația
Președintelui].
.
Voiajele la Moscova
Nu am reușit să găsim nicio
mențiune publică despre întâlnirile
din 2015-2016 ale lui Igor Dodon
cu Igor Maslov – șeful așa-numitului „departament moldovenesc”
de la Kremlin, cu Mihail Krotov
– consilierul lui Narîșkin, sau cu
Dmitri Loskutov – adjunctul lui
Rogozin.
Cert e că, doar pe parcursul
anului 2016, înainte de a fi ales
în funcția de Președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon a fost
la Moscova de cel puțin zece ori.
Informația am extras-o din baza
de date a zborurilor din Federația
Rusă.
.
Viză de reședință la
Tiraspol
În lista abonaților moscoviți din
agenda telefonului lui Dodon am
descoperit două numere atribuite
lui Igor Maslov: +7903969**** și
+7495980****. Am sunat de câteva
ori la unul dintre ele și am expediat
și un SMS, prin care am anunțat
că suntem reporteri de la RISE
Moldova și că vrem să obținem un
comentariu. Maslov a citit mesajul,
însă nu ne-a răspuns.
În schimb am reușit să luăm legătura telefonică cu Vasili Kașirin,
cel care, potrivit actelor din „Arhiva lui Cernov”, poate fi considerat
drept unul dintre coordonatorii activi ai așa-numitului „departament
moldovenesc” al Kremlinului.
Vasili Kașirin: Eu lucrez la
stat și îmi este interzis categoric
să discut cu presa. Nu doar cu cea
străină, dar și cu cea din Federația
Rusă. Așa că mă scuzați…
Reporter RISE: În cadrul
Administrației
Președintelui
[Federației Ruse] Dvs. oricum
sunteți responsabil de aspecte ce
țin de Moldova, deci, am putea
discuta măcar despre Moldova?
Kașirin: Nu comentez. […]
Cunosc foarte bine activitatea redacției voastre, o respect, însă nu
pot face niciun comentariu pentru
Dvs. […] Eu nu comunic cu presa.
RISE: Totuși comunicați
cu politicieni din Moldova?
Kașirin: De unde știți?
RISE: Conform unor scurgeri de informații din cancelaria
domnului [Vladimir] Cernov,
Dvs. elaborați note de raport…
Kașirin: Gata, nu mai discut
cu Dvs. Toate bune. La revedere.
În octombrie 2014, autoritățile
moldovenești l-au reținut pe Ka-

șirin pe aeroportul din Chișinău și
l-au expulzat în Federația Rusă, pe
motiv că prezintă un pericol pentru
securitatea națională.
În acea perioadă, Kașirin era
cunoscut pe ambele maluri ale Nistrului drept unul dintre experții
Institutului Rus pentru Cercetări
Strategice (IRCS) – o instituție
subordonată Administrației prezidențiale și condusă pe atunci de
general-locotenentul SVR Leonid
Reșetnikov. În 2017, Reuters anunța că experții IRCS elaborau planul
unei campanii propagandistice de
imixtiune a Federației Ruse în alegerile prezidențiale din SUA, fapt
negat atunci de noul director al
institutului, Mihail Fradkov, fost
șef al SVR.
Datele analizate de RISE Moldova arată că, în 2014, autoritățile
nerecunoscute de la Tiraspol i-au
eliberat lui Vasili Kașirin pașaportul de cetățean al autoproclamatei
republici moldovenești nistrene.
În acel act, Kașirin avea viza de
reședință la Tiraspol, pe strada
Păcii 24. La adresa respectivă e
un bloc locativ, unde își are sediul
juridic și „Integrarea Euroasiatică”
– o organizație neguvernamentală
care se ocupă de ajutorul umanitar
din Federația Rusă introdus prin
contrabandă în Transnistria.
.
Un politician al intereselor
personale
În septembrie 2014, o delegație
a PSRM, în frunte cu Igor Dodon,
s-a întâlnit la Moscova cu Serghei
Narîșkin, președintele Dumei de
Stat. Conform unui comunicat de
presă al formațiunii, Narîșkin a
calificat PSRM drept un „partener
de încredere”. Doar că, potrivit
datelor Centrului „Dossier”, în
aceeași lună, pe biroul generalului
Vladimir Cernov a ajuns o referință despre Igor Dodon. Una deloc
favorabilă, de altfel.
„În cercurile politice din Moldova, I. Dodon are reputația unui
om politic în care nu poți avea
încredere, pentru care contează
doar interesul personal și propria
ambiție. Potrivit materialelor
„Wikileaks”, în perioada când își
înainta candidatura din partea
PCRM în alegerile anticipate din
iulie 2009, el i-a spus ambasadorului SUA în RM că intenționează
să părăsească după alegeri această formațiune politică și să creeze
un nou partid de centru-stânga,
care ar putea să intre în alianță
cu alte forțe necomuniste pentru
a alege președintele țării.”
Marți, 13 octombrie, am transmis prin intermediul Serviciului
de presă al lui Dodon o solicitare
de interviu. După câteva zile, am
recepționat un răspuns negativ. Ulterior am încercat să-l contactăm
direct. Însă acesta nu ne-a răspuns
nici la apeluri, nici la SMS-uri.
Respectiv, nu am reușit să aflăm
inclusiv dacă Igor Dodon știa
despre caracterizarea pe care i-o
făcuseră structurile Kremlinului.
Totuși, în cadrul actualei campanii
electorale prezidențiale, în care
Igor Dodon s-a înscris pentru a încerca să obțină un nou mandat de
președinte al Republicii Moldova,
unul dintre sloganurile sale sună
în felul următor: «Надежный
президент». În traducere directă
din rusă: „Un Președinte de încredere”. Însă staff-ul său electoral a
preferat o altă versiune: „Președinte responsabil”.
https://www.rise.md/articol/
presedintele-inteligentei-ruse/
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APP a vândut
într-o zi bunuri
de 305 milioane
de lei
„A fost înstrăinat terenul de
pe strada Vasile Lupu cu suprafața de 5,6 hectare la prețul de
230 de milioane de lei și terenul
cu suprafața de 1,5 hectare, la
fel, de pe strada Vasile Lupu
la prețul de 69 de milioane de
lei”, a precizat directorul APP,
Ghenadie Țepordei, la ședința de miercuri a Guvernului.
În medie, valoarea unui ar se
estimează la 20 mii de euro.
Totodată, au fost vândute două
întreprinderi de stat. Premierul
Chicu a precizat că în bugetul
de stat pentru 2020 este prevăzută o sumă de 700 de milioane
de lei din privatizări.

BNM:
Exporturile
de servicii
de informatică
continuă
să crească
În perioada pandemiei de Covid-19, au fost afectată majoritatea
tipurilor de servicii exportate din
Republica Moldova, excepție fac
exporturile de servicii de informatică. Potrivit datelor pentru cel
de-al doilea trimestru al acestui
an, publicate de BNM, acestea au
înregistrat o creștere cu 16,1%
față de trimestrul doi din 2019
și au ajuns la 56,58 milioane
de dolari sau 21,8% din totalul
serviciilor exportate în această
perioadă. Exportul de servicii de
informatică l-a depășit pe cel de
prelucrare a materiei prime aflate
în proprietatea terților, care a
constituit 46,76 milioane dolari.
Potrivit datelor BNM, exportul
total de servicii a constituit în perioada aprilie-iunie 2020 258,96
milioane dolari, în scădere cu
34,2%.

China are peste
250 de miliardari
noi în 2020
În timp ce economia mondială e devastată de COVID-19,
China face miliardari pe bandă
rulantă. Niciodată nu a fost atât
de multă bogăție acolo ca în
2020, arată un clasament anual.
Averea bogaților din China a
ajuns la o valoare de 4000 de
miliarde de dolari. Cam jumătate din Produsul Intern Brut
al Marii Britanii și peste cel al
Germaniei, relatează Mediafax.
„Lumea nu a văzut niciodată
atât de multă bogăție în decursul unui singur an”, a declarat
președintele Hurun Report,
Rupert Hoogewerf.
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Coronacriza și
vulnerabilitățile
fundamentale ale
Republicii Moldova

M

odul în care autoritățile
moldovenești (nu) au gestionat
cele două crize majore ale anului
2020 (pandemia COVID-19 și
seceta) relevă o vulnerabilitate fundamentală
a republicii, un sentiment scăzut de statalitate
în rândul guvernanților, dar și al societății.
Concluzia aparține centrului de analiză
economică Expert-Grup și se regăsește în
Raportul de stare a țării pentru anul 2020, făcut
public marți.

Ion CHIȘLEA
„Abordarea de gestionare manuală a țării și lipsa politicilor ce
ar asigura soluționarea sistemică
a problemelor majore pentru a
face Republica Moldova mai rezilientă pe termen lung, relevă
un sentiment infim, aproape invizibil al statalității. Sentiment
care, la rândul său, ar consolida
guvernarea, politicienii și societatea în lupta cu COVID-19, în
atenuarea efectelor secetei și, în
general, ar asigura coeziunea pe
marginea subiectelor cu adevărat
importante pentru ameliorarea
pe termen lung a stării țării”, se
spune în raport.
Tinerii, vârstnicii
și femeile, cei mai
afectați de criză
În continuare raportul relevă
cum pandemia COVID-19 a declanșat o criză economică și socială de amploare, care a afectat
majoritatea covârșitoare a populației. Efectele și durata crizei sunt
încă greu de estimat, or sfârșitul
procesului de răspândire a virusului încă nu se vede, dar primele
estimări arată că impactul este
semnificativ.
Totodată, impactul este resimțit neuniform de diferite grupuri
ale populației, unele fiind mult
mai vulnerabile. Printre cei mai
afectați sunt tinerii, care în perioade de criză economică primii
pierd locurile de muncă.
Ultimul Barometru al Opiniei
Publice (BOP) arată că în condițiile restricționării activității
economice din prima jumătate a
anului 2020, 70% dintre respondenții tineri s-au declarat afectați
de diminuarea sau chiar de suspendarea salariilor.
Un alt grup vulnerabil sunt femeile, care au fost nevoite să-și

reducă activitatea pentru a aloca
mai mult timp copiilor în condițiile închiderii grădinițelor și
școlilor. Tocmai 32% din femei
au menționat că au fost nevoite să
lucreze de acasă ori să stea acasă
în aprilie-iunie, în timp ce media
pe țară a fost de 26%.
Și vârstnicii sunt printre cei
mai vulnerabili atât în fața virusului, cât și a provocărilor de ordin
economic ale coronacrizei.
Peste 25% din persoanele cu

venituri mici și studii puține cred
că își vor pierde locul de muncă.
Pentru a combate efectele crizei
și a susține populația, autoritățile
au aprobat un pachet de stimulente și cheltuieli suplimentare din
bugetul public. Însă acestea sunt
destul de mici față de alte țări din
regiune și au un caracter general,
fără a ținti grupurile vulnerabile
ale populației.
„Situațiile economice
excepționale cer reacții
excepționale ale statului”
Coronacriza a redus inițiativa
antreprenorială. Agricultura, lovită de secetă, așteaptă o scădere
de peste 20 la sută a producției. Și
industria este afectată puternic.
Cele mai mari scăderi se înregistrează în ramurile ce reprezintă
verigi ale unor lanțuri valorice internaționale. În special este vorba
despre industria automotive și
cea ușoară.
Serviciile, în special turismul
și HoReCa, dar și transportul de
pasageri sunt cele mai afectate, în
timp ce IT-ul și construcțiile, cu
cele mai robuste creșteri în ultimii
doi ani, manifestă rezistență.

Sectorul bancar a întâlnit criza pandemică bine capitalizat și
cu abundență de lichidități, iar
majorarea portofoliului de credite din ultimii doi ani a avut loc
preponderent din contul persoanelor fizice.
Pe de altă parte, progresele
din mediul de reglementare a
afacerilor sunt umbrite de vulnerabilitățile legate de statul de
drept și de instituțiile slabe, în
timp ce analiza relevă că măsurile de susținere a comunității de
afaceri în contextul COVID-19 au
un caracter redus, sunt în mare
parte condiționate și, prin urmare,
se răsfrâng asupra unui număr
limitat de întreprinderi.
Experții recomandă ca politicile
implementate în prezent să pornească de la premisa că situațiile
economice excepționale reclamă
reacții excepționale. Ar fi necesare
măsuri precum facilitarea accesului
companiilor la capital și lichidități,
susținerea procesului de digitaliza-

re și intrarea pe piața online. De
asemenea, sunt recomandate politici de substituire a importurilor,
dar și adaptarea politicilor agricole
la schimbările climatice.
Rămâne actuală și eliminarea constrângerilor strategice
care afectează competitivitatea,
menționate și în anii precedenți,
investițiile în capitalul uman și
educație pentru a crea o sinergie
dintre oferta educațională și cerințele sectorului real, atragerea
investițiilor în activități cu valoare
adăugată înaltă, sporirea nivelului
culturii antreprenoriale.
Criza adâncește sărăcia
moldovenilor în raport
cu vecinii
Republica Moldova nu a reușit
să se apropie de statele din Europa
Centrală și de Est în ce privește
veniturile populației și rămâne cu
cel mai scăzut nivel al veniturilor
din zonă.
În acest an, când se prognozează o recesiune de 7,5%, situația nu
are cum să se îmbunătățească. Și
nici anul viitor, când nu vor putea fi depășite pierderile din anul
curent. În același timp, numărul

șomerilor crește.
Situația este într-o oarecare
măsură compensată de transferurile de bani de la moldovenii
de peste hotare, care chiar vor
cunoaște o creștere în acest an.
Remiterile însă nu sunt de
ajuns pentru a preveni o înrăutățire a bunăstării populației în
întregime. Pentru aceasta este
nevoie de o politică anticriză mai
fermă, care să acopere pierderile
suportate de populație și de firme
și ar crea premise pentru recuperarea mai rapidă după terminarea
perioadei COVID-19.
Pentru a reuși acest lucru sunt
necesare mijloace financiare mari,
iar experții recomandă în acest
sens contractarea asistenței financiare externe, sporirea împrumuturilor interne și chiar emiterea
de Eurobonduri.
Accentul trebuie pus pe
însănătoșirea sistemului
În pofida oportunităților politice, rezultate din scoaterea țării de
sub regimul de „stat capturat”, procesele democratice din Republica
Moldova au trecut mai degrabă
printr-o perioadă de stagnare. Mai
mult, presiunile asupra anumitor
instituții ale statului și abaterile
flagrante de la procedurile constituționale au generat suspiciuni
legate de revenirea la practicile
anilor 2016-2019. Cu toate acestea,
restabilirea graduală a independenței politice a unor instituții
responsabile de statul de drept
au prevenit degradarea situației.
Însă cea mai serioasă provocare
pentru aparatul de stat a constituit-o pandemia COVID-19. Pe
de o parte, criza sanitară a scos
în evidență sectoarele slabe ale
statului, în particular, în domeniul
sănătății publice. Pe de altă parte,
criza a testat eficiența guvernării
care, deși nu a intrat în colaps, nu
a demonstrat nicio viziune strategică în condițiile actuale.
În pofida efectelor negative ale
pandemiei, aceasta a făcut posibilă o nouă deschidere a partenerilor externi și de dezvoltare față
de Republica Moldova. Cu toate
acestea, guvernarea nu a renunțat
la politica externă multivectorială,
ci, din contra, a exploatat-o pentru
a solicita ajutor atât din Est, cât
și din Vest.
În opinia Expert-Grup, soluționarea crizei trebuie să înceapă
de la o însănătoșire a sistemului
de stat din interior. „Atenția autorităților urmează să se concentreze pe înlăturarea deficiențelor
sistemice prin crearea unor capacități instituționale și bugetare, pentru a administra eficient
situațiile de criză și a garanta
un grad adecvat de rezistență ca
stat”, concluzionează studiul.
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Schema de la Hâncești

L

ocuitorii din două blocuri de pe
strada Mihalcea Hâncu din centrul
orașului Hâncești s-au pomenit cu
terenul dintre case îngrădit. Un
antreprenor local intenționează să
construiască o clinică privată cu
trei niveluri, iar oamenii care locuiesc în cele
două blocuri, la fel, cu trei niveluri, susțin că
viitoarea construcție va afecta casele lor care
sunt vechi și avariate. Situația creată pare să
aibă rădăcini mai adânci, fiind parte dintr-o
schemă de acaparare a terenurilor din centrul
orașului, cu concursul unor funcționari din
administrația publică locală.

Julieta SAVIȚCHI
Terenurile sunt trecute în proprietate privată în baza unor decizii luate de consiliul local, fiind
vândute mai apoi de câteva ori, ca
în final să ajungă în proprietatea
unor businessmeni care își construiesc imobile pentru desfășurarea afacerilor.
Revolta locatarilor
Terenul cu bucluc are suprafața
de 0.03 ha și este amplasat într-un
loc strategic, pe artera principală
a orașului, peste drum de Casa de
cultură și de o capelă. Oamenii
ne-au comunicat că au aflat cu
vreo doi ani în urmă că terenul a
fost vândut unei persoane care intenționa să construiască pe acest
loc o casă funerară.
„Am luptat mult ca să nu se
construiască lângă noi un astfel
de edificiu. În aceste case locuiesc bătrâni și copii, iar sicriele
cu cadavre aveau să-i streseze”,
ne-a declarat Svetlana Țurcan,
președinta Asociației de locatari.
O locuitoare, care s-a prezentat
cu numele Ana Tacu, ne-a comunicat că Alexandru Botnari, primarul
orașului Hâncești, ar fi încercat să-i
influențeze pe locatari să accepte
construcția casei funerare: „Ne-a
rugat să acceptăm, să nu facem gălăgie. Chiar s-a făcut și reparație pe
scară din contul Primăriei”.
Oamenii spun că de această
dată administrația publică locală nu a reacționat la solicitarea
lor de a le oferi informații despre
viitoarea construcție. „Ne-au dat
un răspuns în doi peri, că este proprietate privată și că nu ține de
competența lor, că nu au dreptul
să se implice. Dar cine a semnat
certificatul de urbanism?”, ne-a
spus Svetlana Țurcan.
„Avem informația că vor să
sape o groapă de fundament cu
adâncimea de trei metri. Dacă o
fac și pe asta, blocul în care locuiesc se va risipi. Este avariat și au
apărut deja primele fisuri”, ne-a
declarat un locatar.

„O construcție cu mai multe
niveluri va umbri casele noastre. Ne-au zis că avem dreptul la
două ore de lumină naturală pe
zi. Deja nici la căldura soarelui
nu mai avem dreptul!”, ne-a spus
indignată o femeie.
„Ne închid toate căile de acces,
pe unde au să treacă și o să manevreze pompierii în caz de incendiu?”, s-a întrebat o altă locatară.
Svetlana Țurcan ne-a comunicat că a încercat să vorbească cu
Alexandru Vârlan, proprietarul
terenului, acesta i-a spus că este
proprietarul terenului și că va face
ce vrea și că deține acte în regulă.
„Mi-a spus că în viitoarea clădire
urmează să fie amplasat un centru
stomatologic și o farmacie, iar la
etajele superioare vor fi oficii. Am
vrut să vedem și proiectul, cum
va arăta viitorul imobil, dar ne-a
răspuns urât, ne-a umilit. A zis că
noi suntem nimeni și că părerea
noastră nu contează pentru el”, a
precizat Svetlana Țurcan.
Teren vândut
de mai multe ori
O analiză a datelor cadastrale
ne face să credem că este vorba de
o schemă de acaparare a terenurilor publice, terenul de pe strada
Mihalcea Hâncu din Hâncești fi-

Alexandru
Vârlan
a deținut anterior
funcția de
viceprimar al
orașului Hâncești,
fiind subalternul
nemijlocit al lui
Alexandru Botnari.

ind vândut de mai multe ori.
Primul contract de vânzare-cumpărare a terenului respectiv a fost semnat în decembrie
2013 între administrația publică
locală și SRL ADV-LL, firmă deținută de Anastasie Leancă, proprietarul mai multor întreprinderi
din Hâncești.
Acesta a deținut terenul în proprietate timp de zece ani, iar în
iunie 2014 l-a vândut lui Vladimir
Bobic, un locuitor din Hâncești

despre care se vehiculează că ar
fi un bun cunoscut de al lui Alexandru Botnari.
Bobic a comandat proiectul
unui birou de arhitecți și a obținut permisiunea administrației
publice locale pentru construcția
unui complex de servicii funerare.
Din spusele locatarilor din blocurile vecine, ideea ar fi fost susținută activ de edilul Alexandru
Botnari. Nu a fost susținută însă
și de oameni, care s-au împotrivit
categoric să locuiască în preajma
unei case funerare.
În cele din urmă, Bobic a cedat
și, în septembrie 2019, a vândut
terenul cu tot cu actele permisive
pentru construcție lui Alexandru
Vârlan, proprietarul unei afaceri
în domeniul construcțiilor și extracției resurselor naturale.
Alexandru Vârlan:
„Sunt cumpărător
de bună credință”
La rândul său, Alexandru Vârlan susține că este cumpărător
de bună credință și că poate să
facă ce-și dorește pe terenul său.
„Eu deocamdată mi-am îngrădit
proprietatea. Este vorba de proprietate privată. Apoi voi începe
construcția, va fi o clădire cu trei
niveluri, ultimul fiind o mansardă.
Sunt respectate toate normele în
construcție și pentru amenajarea
teritoriului, este certificat de urbanism, toate actele sunt în regulă. Este respectată și distanța de
5 metri de la blocurile de locuit.
Dar vreau să precizez că construcția nu va ocupa tot terenul care

este îngrădit. Vom avea grijă și
de amenajarea teritoriului”, ne-a
spus businessmanul.
Alexandru Vârlan s-a arătat
deranjat că locatarii din blocurile alăturate fac gălăgie și s-au
adresat la presă. „Am încercat să
vorbesc cu ei, să le arăt proiectul,
să le explic, dar nu am avut cu cine
vorbi. Sunt agresivi, mă atacă de
fiecare dată cum au ocazia, mă
insultă. Nu ai cui să le oferi explicații. Fostul proprietar a vrut
să construiască acolo o casă funerară și acest lucru i-a indignat. De
atunci o țin una și bună că acolo va
fi o casă pentru funeralii. Dar eu
planific să fac un centru medical.
Cum am mai spus însă, nu am cui
să explic”, a precizat afaceristul.
Alexandru Vârlan a deținut
anterior funcția de viceprimar al
orașului Hâncești, fiind subalternul nemijlocit al lui Alexandru
Botnari, dar a renunțat la fotoliu
în mai puțin de o lună. „Am cumpărat terenul înainte de a deține
funcția respectivă și nu am stat
mult acolo ca să am timp pentru
a obține beneficii personale”, a
punctat fostul funcționar.
Blocurile de construit,
înconjurate de terenuri
pentru construcție
Lângă blocurile respective au
fost conturate mai multe loturi
pentru construcții și dacă administrația publică le va scoate la
mezat, locatarii s-ar pomeni izolați ca într-un tunel, fiind privați
de priveliștea de care beneficiază
locuind în centrul urbei.

Anterior, Primăria Hâncești a
mai vândut terenuri pentru construcții situate de-a lungul arterei
principale. Un teren cu suprafața
de puțin peste 0,04 ha a fost vândut unei familii din localitate în
februarie 2007.
La doar 20 de zile, proaspeții proprietari au vândut terenul
membrilor familiei cunoscutului
om de afaceri din Hâncești, Vasile Colța. În mai 2018, terenul
este reînregistrat, în baza unui
contract de vânzare-cumpărare,
de SRL ARTURNAT-FARM, una
din firmele familiei Colța.
Nu s-a lăsat „obijduit” nici primarul Alexandru Botnari. În decembrie 2010, Primăria Hâncești
a vândut un teren cu suprafața de
0,003 ha, cu dreptul de achitare în
rate, iar cumpărător a fost fiul de
doar 20 de ani al edilului.
La puțin peste un an, terenul
este vândut unui bărbat din Chișinău, care la rândul său, îl vinde,
în 2016, unei familii din Hâncești.
Primarul de Hâncești:
„Cei care se opun
construcției riscă
să fie trași la răspundere”
Contactat la telefon, Alexandru Botnari a sărit în apărarea lui
Vârlan. „Omul a procurat terenul și
este în drept să-și folosească terenul
cum dorește. El a procurat atunci
și actele necesare construcției, inclusiv certificatul de urbanism, de
la fostul proprietar. Iar cei care se
revoltă ar trebui să știe că proprietarul terenului este în drept să
se adreseze în judecată și să ceară
prejudicii pentru tergiversarea lucrărilor de construcție, că împiedică
un cetățean să se folosească de proprietatea sa”, ne-a declarat edilul.
Primarul de Hâncești a mai
adăugat că pretențiile locatarilor nu sunt întemeiate și că sunt
respectate toate normele de urbanism.
Întrebat despre terenurile destinate construcțiilor de-a lungul
străzii Mihalcea Hâncu, Alexandru
Botnari a precizat că toate terenurile libere din oraș sunt destinate
construcțiilor, pentru că sunt în
intravilan, însă ne-a dat asigurări
că, în viitorul apropiat, planul urbanistic al Hânceștiului nu va fi
schimbat.
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Harta lumii

Cele două
belele (I)
tului kosovar a amorsat un altul,
care nu va întârzia să izbucnească
de îndată ce Occidentul va slăbi
hățurile în Balcanii de Vest.
Tot pe timpul unui președinte
democrat, Ucraina a pierdut Crimeea și Donbasul: un act de agresiune
și un rapt teritorial fără precedent
în Europa postbelică, fără urmări
Adrian CIUBOTARU
serioase pentru agresorul care s-a
ales cu niște sancțiuni economice
(destul de blânde, dacă ne gândim
Au rămas puține zile până la alela gravitatea fărădelegilor comise)
gerile prezidențiale din SUA, dar
și cu suspendarea simbolică din
învingătorul pare a fi deja cunoscut:
clubul G8 (de fapt: 7+1). Toate
democratul Joe Biden. E ceea ce
acestea, după „resetarea” relațiilor
ne spun sondajele, dar și analiștii
ruso-americane, din 2009, când
politici. Nu se poate ști cum va arăta
Hillary Clinton i-a prezentat lui
scorul final, totuși, statele-cheie,
Serghei Lavrov un buton roșu pe
reprezentate de un număr mare
care scria „peregruzka”, în loc de
de electori, par să încline, în ma„perezagruzka” – un chix emblemarea lor majoritate, mai curând spre
tic pentru profesionismul echipei
candidatul democrat decât spre
democrate de atunci.
cel republican.
Nici republiDe asemenea,
canii nu au dus
așa-numitele
o politică exter„swing states”,
nă mai isteață
Comentatorii
adică statele în
în Europa de
care voturile se
Est după prăspecializați
împart aproape
bușirea URSS
egal (în 2020,
(e destul să ne
în politicile
acestea sunt:
amintim interamericane în
Carolina
de
venția Rusiei
regiune afirmă
Nord, Floriîn Georgia în
că noi, cetățenii
da, Michigan,
anul electoral
celor două „state
Pennsylvania
2008, rămasă
și Wisconsin),
fără răspuns),
românești”, ar
arată un ușor
dar cel puțin
trebui să ni-l
avans al lui
pe timpul lui
dorim pe Biden ca
Biden în fața
George
W.
președinte.
lui Trump. E
Bush, Româo diferență de
nia a devenit
câteva puncte,
membru NATO
dar suficientă
(2004), iar înpentru a întări credința democratreaga regiune s-a bucurat de vreo
ților în victorie.
șapte-opt ani de relativă relaxare în
Comentatorii specializați în porelația ei cu vecinul de la Răsărit.
liticile americane în regiune afirmă
Democrații americani au devecă noi, cetățenii celor două „state
nit, în epoca Clinton, un partid exromânești”, ar trebui să ni-l dorim
trem de ideologizat. Dintr-o replică
pe Biden ca președinte. Angajamoderat liberală a republicanilor,
mentul ferm pro-NATO al aspiconsiderați drept conservatori clarantului democrat la fotoliul de
sici acum câteva decenii, democrații
președinte este argumentul forte
s-au transformat, încet-încet, mai
al analiștilor care ni-l recomandă
ales sub presiunea cercurilor intecu insistență. Într-adevăr: spre delectuale și militante din interior,
osebire de Trump, care a pus mereu
într-o formațiune care promovează
la îndoială rațiunea însăși de a fi a
ideile social-democrației și, mai
organizației transatlantice, plânnou, chiar unele idei ale stângii
gându-se mai ales pe contribuțiile
radicale. Spiritul progresist al nodisproporționate ale membrilor la
ului Partid Democrat, ghidat de un
bugetul comun și la misiunile miliegalitarism absolut, a promovat stătare, Biden nu are niciun dubiu în
ruitor și fără discernământ, inclusiv
ceea ce privește eficacitatea NATO
pe plan global, o agendă ideologică
și rolul central jucat de SUA în canațională, în fond.
drul alianței.
Declarații și gesturi iresponsabiAcesta este un punct de vedere
le, dictate de credința în niște idei,
care se sprijină nu numai pe declași nu de cunoașterea unor realități,
rațiile lui Joe Biden, ci și pe politica
au fost interpretate în lume drept
externă promovată în trecut de ultisemne ale debilității politice. Bamele două administrații democrate.
rack Obama a susținut „primăverile
O minte nepărtinitoare va observa
arabe” pentru că erau niște revolte
însă că toată această „implicare acpopulare împotriva unor regimuri
tivă” a Casei Albe în Europa de Est,
despotice, dar nu a intuit germenele
pe vremea lui Clinton și Obama,
islamist al „democrației” în Oriens-a făcut, deseori, în modul cel mai
tul mahomedan. Pe de altă parte,
neprofesionist cu putință, strategio abordare ceva mai pragmatică,
ile călăuzindu-se mai degrabă de
nu doar teoretică, a paradigmelor
principii ideale, decât de scopuri
culturale din Orientul european
pragmatice. Bombardarea Belgral-ar fi ajutat să gestioneze diferit
dului a dezamorsat, fără îndoială,
situația din Ucraina în 2013-2014.
(va urma)
conflictul iugoslav, dar crearea sta-
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A-politice

Eu cu cine votez?
- dramă sau
dilemă?

P
Mircea V. CIOBANU
Pe el îl doare sufletul de ce se
întâmplă, el e mereu cu grijile
cetăţii în gând. El, nu edilii, pe
care a pariat de atâtea ori. El este
simpatic în insistenţa lui, mereu
îngrijorat de treburile cetăţii şi de
aceea mereu nemulţumit, revoltat
şi atent la tot ce se întâmplă.
Capriciile acestui cetăţean au
născut candidaţii-artişti şi candidaţii-patrioţi. Din exigenţele lui
s-a născut spectacolul electoral
şi au fost inventate tehnologiile
electorale sofisticate. Chiar dacă
se pare că este un ins dispreţuit,
o entitate tratată cu superbie şi cu
aroganţă de viitorii săi „aleşi”, fără
el nu se poate. De dragul lui se pun
în mişcare institute şi servicii secrete, se tipăresc pliante pe hârtie
velină şi se confecţionează panouri
impresionante. De dragul lui se
organizează dezbateri electorale,
se inventează slogane „creative” şi
se fabrică falsuri despre oponenţi.
Deşi încerc să evit, pe cât posibil, subiectele electorale în editorialele mele, să nu atac tema frontal
(cum ar face-o un agent electoral
pus pe o singură treabă: cum să-i
convingă pe cât mai mulţi să voteze
favoritul lui?), nu le pot evita definitiv, din motivul că orice scrutin
îmi fură consumatorii de alte texte:
sociale, culturale, general-cognitive, estetice. Chiar mă mirasem de
impactul unor editoriale recente,
în care mă apropiasem de acest subiect. O fi de vină tema „de actualitate”, nu abordarea mea. O fac pe
modestul, bineînţeles. Cochetez cu
cititorul, aşteptând ca acesta să-mi
confirme: nu ai dreptate! ai comis
un text genial, care ne-a luminat,
în sfârşit! Apropo despre iluminări
(îi duc dorul lui Rimbaud atunci
când scriu editoriale politice).
Citesc un comentariu care ca şi
cum conţine un compliment, dar
e mai mult un reproş: „Bun articol! Încurajator... dar nu a făcut
mare claritate anume celora care
nu se unesc... îmi pare rău... Că și
dumneavoastră nu ați spus nume
concrete. Or, problema noastră e
tocmai asta”.
Să zicem că „problema noastră”
e „tocmai asta”. Dar nu numai asta
(mai ales că eu chiar am rostit cinci
nume, pe care le-aş accepta – egal,
pe oricare dintre ele – învingătoare
în scrutin). Cititorii mei sunt inteligenţi, ei gândesc, având, fiecare,

entru Cetăţeanul turmentat al lui
Caragiale (în Moldova i s-ar spune
„Cetăţeanul cinstit”) întrebarea: „Eu
cu cine votez?” nu era o simplă dilemă
electorală. Era o dramă. Dezorientarea politică îl
ameţea nu mai puţin decât aburii licorilor bahice
şi îi provoca nu doar disconfort, ci şi indigestie. Îl
sufoca, îi lua sensul existenţei.
raţiunea de a sprijini pe altcineva
decât ceilalţi. De vreme ce nu s-au
înţeles concurenţii înde ei, de ce
credeţi că e altcumva în taberele
adepţilor? Iar eu nu vreau să dojenesc pe cineva, să admonestez,
să trag de mânecă, să creez tensiuni în plus. În schimb, voi saluta
îndemnul oricărui candidat de a-l
susţine pe colegul/ adversarul cu
şanse mai bune.
Important e să-i accepţi pe aleşii tăi aşa cum sunt, fie şi din motivul că nu pot fi altfel. Să nu-i rozi
cu glaspapirul reproşurilor până
la strălucire perfectă. Tu nu eşti
formatorul, eşti evaluatorul. Se-

Dacă
toţi candidaţii cu
viziuni unioniste
şi proeuropene
ar fi desemnat un
candidat comun,
nu aş fi făcut
capricii.

lecţionerul. Să nu exagerăm rolul
funcţiei: atribuţiile preşedintelui
sunt limitate, dar contează detaliile. D.e., dacă viitorul preşedinte
are încrederea şi susţinerea partenerilor noştri strategici, dacă este
respectat de forurile internaţionale
(actualul este detestat până şi de
„aliaţii” săi şi asta ne afectează pe
toţi).

Caricatura la gazetă

Important este să înţelegem că,
în perspectiva alegerilor parlamentare, a desemnării prim-ministrului, a formării guvernului, a numirii unor persoane în instanţele de
interes naţional, contează cine va
fi preşedinte. Cei cinci candidaţi
unionişti şi proeuropeni îmi convin perfect, oricine dintre ei va
ieşi în faza finală a competiţiei.
Şi, da, important e să ne gândim
la propriul viitor, care nu depinde numai de poziţia astrelor sau
a vedetelor publice. În rest, voia
boierilor.
În fine: eu, de fapt, pentru cine
votez? Simplu: dacă toţi candidaţii
cu viziuni unioniste şi proeuropene
s-ar fi adunat şi ar fi desemnat,
împreună cu echipele lor, un singur candidat comun, nu aş fi ezitat
şi nu aş fi făcut capricii. Oricine
dintre ei, dacă rămânea singur în
cursă, ar fi fost candidatul meu.
Votul dus la candidatul anti-sistem
e vot raţional. Oricine dintre ei:
Chirtoacă, Deliu, Năstase, Sandu,
Ţîcu (i-am numit în ordine alfabetică), ar fi fost candidatul meu şi
al celor care au încredere în mine.
Azi singura soluţie raţională
e concurenţa paşnică. Moratoriul la venin şi criticism. Tăcerea
mea insistentă în privinţa unicului candidat favorit e mica mea
contribuţie la pacea între concurenţii „noştri”. Cu riscul să adun
supărări. Iar cine insistă să caute
nod în papură acestor candidaţi
lucrează pentru adversar, fie contra
soldă, fie din răutate funciară sau
prostie. Dacă le place să fie idioţii
utili ai lui Dodon et Co, eu nu le
pot face nimic.
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Sărmanii candidați, cum se bat între ei,
să ne fie nouă bine!

Alexandru CAZACU DOR

Mă uit la Dodon! Cum se zbate sărmanul în atâtea zboruri la
Moscova! Voi credeți că el pentru
el zboară? Sau pentru partid? Sau
pentru milioane de dolari??? Vă
înșelați amarnic! Tăt pentru țară!
El are grijă ca R. Moldova să nu
ajungă în mâinile capitaliștilor, că
ăștia pe unde au trecut, au lăsat
numai dezastru! Altceva, Uniunea Sovietică, soldații căreia erau
mereu întâmpinați cu flori! Cu
tancurile veneau, prin frig și ploaie, nu ca ăștia, în Mercedesuri cu
saloane de piele!
Câte scheme gândește el pe
noapte, pentru a salva țara de
românism! De ocupanții ăștia
europeni! Și de americani! Că
vin toți și dau, dau, dau... Fac
drumuri, școli... Ca să învețe copiii noștri în confort și să uite
de viața adevărată! Iaca, ce bine
era în URSS, când copiii lucrau
la tutun! Încălțați în galoși! Erau

mai căliți! Dar amu’, cresc niște
alintături!
Dar câtă grijă are omul ăsta de
vila de la Condrița! Numai câte
borcane de tușoncă are în beci! Că
omul gospodar de departe se vede!
Mă uit la Maia, cum luptă femeia asta fragedă pentru a-mi elibera
țara de hoți! Deja, ne-a eliberat de
Plahotniuc, sărmanul, cine știe
pe ce plajă stă exilat! Iaca-iaca,
și de Dodon ne scapă! Lui Șor,
chiar i-a întors banii înapoi!! Să
știe el! Iar la discuții cu candidații
de dreapta, nu participă, pentru
că NU vrea să dezbine dreapta!
Iaca, voi vreți, dar ea nu vrea!!!
Ea ar accepta chiar și un candidat
comun al dreptei, dar să fie ea
candidatul, altfel, n-are sens! Că,
dacă, nimeni nu are șanse în afară
de ea! Iar discuțiile la tv, doar cu
Dodon! Că el e unicul ei, în această
campanie!!!
Mă uit la Năstase cum își rupe
țambalul pentru dreptate și adevăr! Dar voi nu apreciați! El atâta
lume a strâns în piață, atâția ani
la rând, ca să poată ajunge Maia,
azi, candidat cu șanse! Că el nimic
nu face pentru el! Totul pentru
popor! Zi și noapte asudă între
spinare pentru voi! Eu în locul lui,
luam Mercedes-ul de la Usatîi! Și
mă duceam la Frankfurt, lângă
familie, că voi nică nu meritați!
Iau batista și-am plecat!

Mă uit la candidații mei iubiți
unioniști! Cât de uniți sunt ei!
Crește Unirea în ei, în fiecare zi!
De-amu’ nici nu știu cum mai
uniți decât atâta! Credeți voi că
dacă atât de ușor se unesc între
ei, nu ar putea uni și o Țară?!
Eh...
Dar candidata asta a lui Șor?!
Cum o cheamă... Ivanov! L-a adus
pe Șor prin hologramă la Orhei!
Toată tehnologia lumii pentru
voi!! Și n-a furat nimic Șor, dar
câte a făcut omul ăsta!!! Și străzi,
și carusel! Nu i-a permis justiția
„independentă”, că el, în vreo doi
ani, scotea toți banii de pe contul băncii... și-i investea în voi!!!
Garduri, porți, drumuri, poteci...
Totul e posibil, dacă pui mâna
pe bani! Și câte un „Merișor” la
fiecare colț, dar, parcă, sunteți
mulțumiți....
Mereu nu vă ajunge ceva! Când
s-or supăra, într-o zi, toți! Și-or
lua valiza și or pleca peste hotare,
ca cei din Diasporă! Că v-ați dus să
vă fie bine! Stați, acolo, la Etalea,
Spanea, Germanea, America și
huzuriți!
Dar oamenii au rămas în țară și
muncesc... Pentru viitorul vostru!
Când și-or lua valizele și or
pleca, unu-n Elveția, altu-n SUA,
altul, la Rostov... Atunci, poate,
veți înțelege, ce ați avut și ce-ați
pierdut....

În Republica Moldova, organizațiile
neguvernamentale aduc multe beneficii
pentru toți cetățenii țării, în fiecare zi

Peter MICHALKO
Sunt consternat de atacurile
dure, nefondate și rău-intențio-

nate, lansate la adresa societății
civile și a mass-media independente din Republica Moldova.
Pentru orice stat care se consideră democratic și modern, o societate
civilă puternică și vibrantă, precum
și mass-media independente sunt
elemente necesare, care asigură
progresul, dezvoltarea și transparența, și împuternicesc cetățenii.
În Republica Moldova, organizațiile neguvernamentale aduc multe
beneficii pentru toți cetățenii țării,

în fiecare zi. Ele sunt parteneri importanți pentru autoritățile de la
toate nivelurile, care ar trebui să fie
deschise și incluzive față de partea
activă a societății, în interesul oamenilor și pentru viitorul lor. Astfel
de atacuri ridică semne de întrebare
serioase față de angajamentul politic de a sprijini un mediu favorabil
dezvoltării societății civile, care este
o parte esențială a implementării
Acordului de Asociere UE-Republica Moldova.

Ministerul ne-sănătății,
ca pe conveier, desfășoară concursuri
„libere și democratice”

Ala NEMERENCO
Pe timp de pandemie, ministerul ne-sănătății, în febră grabnică, ca pe conveier, desfășoară
concursuri „libere și democratice”
pentru funcțiile de conducători
ai instituțiilor medico-sanitare
publice și publice/de stat.
Cunoaștem în ce condiții de
stres activează personalul medical în această grea perioadă.
Și iată, anume în aceste condiții, de stres alternat cu apatia și
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teama personalului au loc peste
tot concursuri.
Regulamentul de organizare a
concursurilor a fost modificat de
actuala conducere a ministerului,
eliminându-se toate condițiile
de integritate introduse în septembrie 2019, dar în schimb a
reapărut vechiul examen cu teste
ca etapă de rejectare a unor concurenți (!). Un test din întrebări
este cea mai subiectivă măsură a
gradului de competență generală.
Ele se folosesc în lume doar pentru a măsura rezultatul însușirii
unei lecții concrete, și nu a unei
experiențe. Nicăieri, în statele
civilizate, directorii de spitale
nu sunt aleși în baza testelor, ci
doar a CV-lor și interviurilor vii,
în care vezi fără retușuri candidatul. Dar dacă Școala de Sănătate Publică și Management, o
subdiviziune a USMF „Nicolae

Testemițanu”, a acceptat să intre
în acest joc cu rol de câine de pază
la stâna socialiștilor, probabil că
au știut ce fac și și-au asumat.
În vara aceasta (o vară fierbinte din punctul de vedere al
situației pandemice) au fost organizate concursuri pentru funcția
de director la mai multe instituții
(IMSP și IP).
La unele subtilități ale organizării concursurilor voi reveni.
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Alți ochi căutau printre
lacrimi căruța miresei

Lilia CALANCEA

Are Wislawa Szymborska un
poem numit „Absenţă”.
Și mi-am adus aminte de un „of”
al mâcăi, ca un poem și el, strecurat
printre bocetele de pe laiță.
Nu voia să se mărite ea cu ucraineanul de bunic-meu. Alți ochi
plângeau pe o prispă, după dânsa, în ziua nunții. Alți ochi căutau
printre lacrimi căruța miresei, împodobită cu flori.

- Negri-negri erau ochii lui.
Eu o priveam atent. Eu, nepoata ei, o priveam atent cu ochii bărbatului pe care ea nu l-a vrut. Verzi.
Lumea e plină de ochi care nu trebuiau să se nască. Dacă se lua
după capul inimii.
Lumea asta… cum ar fi arătat ea, dacă bunicile noastre ar fi născut
numai de la bărbații iubiți?
Nu eu aș fi scris mesajul ăsta.
Nu voi ați fi citit mesajul acum.

După o oră de joc pe
calculator, realitatea se
resimte ca inconfortabilă
Predau cam 10 ore pe săptămână
la clasele P-IV și mi s-a format atât
de bine ochiul, că identific imediat, cam la 10 minute după ce am
început ora, care sunt copiii care
primesc după școală telefoane, tabletă pentru jocuri.
Ce fac acești copii în timpul și
celor mai interesante discuții și
activități și de ce?
Există o perdea în privirea lor,
Oana MORARU
un fel de patină peste strălucirea
ochilor. Un neastâmpăr al corpului
și o inabilitate de a asculta în stare
de echilibru fizic. O mișcare subtilă a capului dintr-o parte în alta,
ca atunci când încerci să alungi un fir de păr rebel de pe frunte. O
mijire a ochilor și un încruntat anume, în speranța că se pot conecta
la mesaj. Un sentiment de plictis, instalat în căscat, lungit pe bancă
și frecat de palme, ca în așteptarea unui tren de navetă.
De ce? Mintea copilului își face automat un top, o piramidă a plăcerilor, a satisfacțiilor cognitive. Există, subconștient, în harta mentală a fiecăruia dintre noi o ierarhie a lucrurilor care aduc stare de
„împlinire” chimică a creierului. Jocurile pe calculator, animațiile se
așază automat pe locul I. Așa sunt concepute, să satisfacă simultan
mai multe simțuri și nevoi. E vorba de o sinestezie chimică, de un
cocktail incredibil de bucurie, hipnoză, feed-back imediat, satisfacție și
gratificare imediată. Toate împreună anesteziază sau ucid „mușchiul”
atenției voluntare, al perseverenței, al abilității de a te mobiliza din
interior. Mai ales la vârsta în care aceste funcții și calități mentale
abia se conturează.
Un copil a cărui minte așteaptă până ajunge acasă de la școală acest
moment din topul satisfacțiilor personale va pune în paranteză orele
de clasă, mintea lui arhivând cu măiestrie, undeva la subsolul priorităților sale, reflexul de a se concentra voluntar, de a pune energie în
sarcini sau misiuni de lucru care se simt mai greoaie. De fapt, după
o oră de joc pe calculator, sau în anticiparea ei, totul pare mai greoi.
Realitatea în sine se resimte ca inconfortabilă.
Copilul nu are încotro. Pilotul său, mintea, navighează și alege
conform ierarhiei de satisfacții deja osificate. Este captiv acestei
ierarhii, nu se poate hotărî singur, la explicațiile părinților, să
renunțe.
Până la 9-10 ani, cei care dați un pic de ecrane după școală copiilor,
aveți încredere în ce spun: se vede în clasă și oricât m-aș da peste cap
în fața lor, nu pot să concurez cu acel infinit cocktail de satisfacție și
recompensă pe care sute de echipe comerciale, grafice, psihologice,
estetice și de programare l-au ticluit pentru copiii voștri.
LE
Cine crede că această postare este o pledoarie despre lecții clasice,
monotone sau împotriva tehnologiei la oră este analfabet funcțional.
Ori n-a citit bine textul, ori atâta poate să-nțeleagă din el.

Stimați cititori ai GAZETEI de Chișinău,
Pentru fiecare abonament perfectat la GAZETA de Chișinău, pentru anul 2021, beneficiați de o
reducere de 10%. Oferta este valabilă în perioada 16 octombrie – 25 decembrie 2020.
Indice						
PM 21125 (pers. fizice)			
PM 21125/23 (pens., inval., stud.)		
PM 21125/24 (pers. juridice)			

6 luni			
211,20 (190,08)		
193,20 (173,88)		
240,0 (216)		

12 luni
422,40 (380,16)
386,40 (347,76)
480,0 (432)
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Medicul Ciubotaru:
„M-au concediat
din nou”

D

octorul Anatol Ciubotaru (foto) a fost
demis, din nou, de către ministra
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,
Viorica Dumbrăveanu, după ce Curtea
Supremă de Justiție a emis o decizie prin care
a obligat Spitalul Clinic Republican „Timofei
Moșneaga” să îl repună în funcție. Medicul
semnalează îngrijorările colegilor săi de la
instituția medicală cu pricina privind apariția
mai multor focare de COVID.
„Vineri, 16 octombrie, ora
19.30, a fost publicată decizia
Curții Supreme de Justiție prin
care am fost restabilit în funcția
de director al Spitalului Clinic Republican. Luni, 19 octombrie, ora
8.00, am fost invitat la minister,
unde secretarul de stat [Alexandru] Holostenco mi-a explicat
că ei recunosc decizia instanței
supreme (de parcă aveau și alte
opțiuni)”, a anunțat medicul pe
pagina sa de Facebook.
„[Holostenco] mi-a înmânat un
ordin al ministrei emis sâmbătă,
17 octombrie, prin care am fost
repus în toate drepturile și prin
care s-a dispus achitarea retroactivă a salariului de către Spitalul
Clinic Republican pentru perioada absenței de la serviciu. [Totodată, prin același ordin] m-au
concediat, din nou, în legătură
cu expirarea, la 18 octombrie, a
contractului meu.”
Medicul se întreabă dacă instanța supremă a amânat intenționat, timp de patru luni, adoptarea soluției evidente și legale de
restabilire a sa în funcție până la
expirarea contractului.
El a depus o cerere prin care a
solicitat prelungirea contractului
ca să nu trebuiască să fie plătit

pentru cât a lipsit, ci pentru munca pe care o poate presta efectiv
o perioadă echivalentă.
„Pentru mine valorificarea
dreptului la muncă înseamnă, în
primul rând, posibilitatea de a
munci”, și-a explicat el demersul.
„Astfel, continuă medicul, obligat de ministră să mă plătească,
spitalul nu va fi nevoit să suporte
cheltuieli duble pentru funcția de
director timp de aproape șapte
luni. La cerere, am anexat și un
plan de gestionare a situației legate de COVID pentru perioada
în care contractul meu ar putea
să fie prelungit.”
În ce privește temerile
angajaților acestei instituții
medicale pentru apariția mai
multor focare de COVID, cauza
posibilă ar putea fi, potrivit
medicilor, izolarea precară a
zonei COVID de secțiile pentru
tratamentul altor pacienți.
„Probabil, se mizează că virusul
este bine educat, citește anunțul și
refuză să se deplaseze prin tavanul
perforat al spitalului și perdeaua de delimitare, incapabilă să
asigure un pasaj igienic din zona
contaminată spre cea curată.”
Medicul Anatol Ciubotaru a
fost demis prima dată din funcția

Stoianoglo,
despre eventuala
„trădare de patrie”
a lui Dodon

P

rocurorul general Alexandr Stoianoglo
afirmă că Procuratura Generală „ia în
considerație” ultimele investigații ale
Centrului „Dossier” și Rise Moldova,
care au dezvăluit legăturile președintelui Igor
Dodon cu serviciile secrete rusești, însă „noi
trebuie să acumulăm alte probe”.

de director al Spitalului Clinic
Republican în martie. Ministerul
l-a acuzat atunci că ar fi organizat testarea a șase angajați ai
Secției terapie intensivă la un
laborator privat și nu ar fi dispus
repetarea testelor în laboratorul
de stat.
De partea cealaltă, Ciubotaru a
acționat în judecată decizia ministerului, subliniind că a organizat
testarea celor șase angajați la 23
martie, la solicitarea acestora,
după ce unul dintre aceștia a acuzat febră și dureri de cap.
Sursa: anticoruptie.md

„Noi deocamdată nu dispunem
de informații că domnul Dodon, în
Noi
perioada cât a exercitat funcția de
președinte, a prezentat materiale
(reprezentanților serviciilor senu credem că,
crete ale Federației Ruse – n.r.)”,
prin
procuratură,
a declarat ieri, 22 octombrie, protrebuie
rezolvate
curorul Stoianoglo.
Șeful Procuraturii Generale
problemele
de la Chișinău pare să nu ia în
politice.
seamă nota Ambasadorului rus
Oleg Vasnețov, care trimitea la
Moscova, în februarie 2019, cu
trei zile înainte de Conferința de
securitate de la München, textul discursului lui Igor Dodon și prezentarea proiectului „Pachetul mare pentru Moldova” – un set de măsuri
care vizează soluționarea conflictului din Transnistria și dezvoltarea
cooperării simultane a țării cu Occidentul și Rusia: „Dragă Vladimir
Alexandrovici (Cernov – n.r.), trimitem mesajele primite astăzi, pe
12 februarie, de la președintele Republicii Moldova I.N. Dodon care
vor sta la baza discursului său la conferința de la Munchen despre
politica de securitate din 15-17 februarie a acestui an”.
Pentru procurorii moldoveni nu ar fi o problemă nici faptul că Igor
Dodon este consiliat în această
campanie electorală de un grup de
specialiști de la Moscova, ghidat,
la fel, de serviciile de inteligență
ale Rusiei.
„La începutul mandatului, am
anunțat că PG nu se va implica în
chestiile politice, mai ales în perioada electorală. Asta nu înseamnă că noi nu reacționăm la niște
încălcări. Noi nu credem că, prin
instrumentul procuraturii, trebuie
să fie rezolvate problemele politice. Acesta este un element care
a fost folosit înainte, în perioada
statului capturat, când PG a fost
un instrument principal pentru
înlăturarea concurenților politici, economici etc. În viitor, așa
ceva nu va fi”, a încheiat Alexandr
Stoianoglo.
ziarulnational.md

Erată
În ediția nr. 37 din 16 octombrie a GAZETEI de Chișinău, în
articolul „Promisiuni iresponsabile de modificare a Legii cultelor”,
s-a strecurat o greșeală tehnică.
Sintagma „Iar părintele Anatol
Goncear” din ultimul alineat al
coloanei a patra a se citi în ultimul
alineat al coloanei a treia.
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Cum să se protejeze adolescenții
de hărțuirile în mediul online?

Z

ilnic, circa 70,8% din totalul elevilor din
R. Moldova sunt victime ale bullyingului, dintre care circa 28,9% sunt
afectate de ambele forme, adică inclusiv
de cyberbullying. Fiecare dintre noi poate
deveni victimă a cyberbullying-ului, însă cei mai
vulnerabili sunt adolescenții. Din acest motiv
există mai multe programe la nivel național de
sensibilizare și educare a cadrelor didactice, a
părinților și în special a adolescenților referitor
la hărțuirile la care pot fi supuși atât în mediul
online, cât și în cel offline.

Sergiu BEJENARI
„Aveam 16 ani când am început
să mă întâlnesc cu Ion. Timp de
cinci luni am fost într-o relație
ruptă din cărți. Era gingaș, se
comporta respectuos. Când ne
plimbam, vorbeam mult și pasionant despre diverse subiecte și
visam împreună viitorul. Totul a
fost fain până la momentul când
într-o zi un coleg din clasa paralelă a comentat la o poză cu mine
de pe o rețea de socializare.
Ion a început să-mi scrie supărat. Mă întreba dacă am ceva
cu acel băiat. Am încercat să-i
explic că era doar un schimb
amical de comentarii, însă nu mă
credea. A continuat să mă acuze
și să mă ofenseze, nu-l recunoșteam, parcă era altă persoană.
Ulterior, a venit la școală și a
încercat să clarifice din nou situația. Au urmat certuri, vorbea
falsuri despre mine, spunea că
sunt o ușuratică. A fost o perioadă foarte dificilă pentru mine
atunci. Pe lângă dezamăgirea pe
care am avut-o, unele colege s-au
distanțat și evitau să vorbească cu mine. Era un coșmar”, își
amintește Angelica, studentă
în anul doi la o universitate din
republică.

Cyberbullying-ul se referă la
hărțuirea sistematică în mediul
online, care include hărțuirea cu
utilizarea tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor, cu scopul de a umili sau a marginaliza
pe cineva. „Acest fenomen apare
frecvent în problemele de relații,
din invidie, dorința de a pedepsi
sau a umili pe cineva, dar victima
poate fi aleasă și la întâmplare de
buller din dorința de a se distra,
de a-și canaliza agresivitatea sau
de a obține beneficii materiale sau
sexuale.
Deseori cyberbullying-ul este
asociat cu sexting-ul, acostarea în
scopuri sexuale, șantajul în scopul
obținerii de beneficii materiale. Pe
termen lung, expunerea la hărțuirea online crește riscul de suicid,
amplifică problemele de sănătate
emoțională, relaționale și cauzează
pierderea încrederii în sine”, explică psihologul Parascovia Topada,
din cadrul Centrului Național de
Prevenire a Abuzului față de Copii.
Ce este bullying-ul
și cyberbullying-ul?
Conform unui studiu elaborat
de UNICEF în 2019, fenomenul
bullying rămâne încă neglijat de
către administrațiile instituțiilor
de învățământ. În multe cazuri,
bullying-ul este mușamalizat atât
de către elevi, cât și de către cadrele didactice. „Specialiștii intervievați au menționat că multe
cazuri de bullying nu ajung în
atenția psihologilor, din cauza
fricii sau rușinii de a se adresa
la acest specialist, dar și din cauza nerespectării confidențiali-

Imagine simbol, sursa: www.avira.com

tății”, se menționează în studiul
„Bullying-ul în rândul adolescenților din Republica Moldova”.
La nivel național nu există, în
prezent, o strategie de prevenire
a cyberbulying-ului. Dar se depun eforturi în acest sens. Recent,
Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării a aprobat Repere metodologice privind siguranța și securitatea elevilor în mediul online
în procesul educațional la distanță
pentru instituțiile de învățământ
primar, gimnazial și liceal.
Centrul Național de Prevenire
a Abuzului față de Copii a dezvoltat un program de prevenire pentru adolescenți WWW.12PLUS.
MD care îi ajută să învețe și să
identifice mecanismele de manipulare în relațiile riscante de
tip sexualizare între adolescenți,
expunerea online și exploatarea
sexuală și să practice alegeri și
comportamente responsabile. În
cadrul acestei platforme se oferă
asistență psihologică directă adolescenților afectați de orice formă
de abuz, inclusiv cel din mediul
online. Pe această platformă,
adolescenții pot găsi informații
despre diferite aspecte ce vizează
prevenirea abuzului sexual și pot
solicita consultația psihologului.

Recomandări pentru
adolescenți,
părinți și profesori
Psihologul recomandă părinților să mențină o comunicare
empatică cu copilul lor, să îl monitorizeze și ghideze cu blândețe,
de asemenea, să discute cu copilul
despre securitatea și siguranța
online. Categoric să nu învinovățească copilul. În cazul în care
copilul deja a fost supus cyberbullying-ului, să solicite sprijinul
psihologilor.
Iulia Nazaria, mamă a unui băiat de opt ani, spune că are grijă
să monitorizeze timpul copilului
petrecut pe internet, iar periodic
verifică istoricul din browser pentru a vedea ce site-uri accesează.
„Copilul meu are doar opt ani.
Momentan, este pasionat mai
mult de jocuri, dar oricum am
instalat un program de control
parental care mă ajută să am grijă
de securitatea băiatului pe net.
Cât privește bullying-ul online,
cred că acesta este un aspect legat
mai mult de educația pe care o
primește fiecare copil acasă. La
fel cum este învățat să nu fie agresiv în viața reală, copilul primește
de la mine mesaje să fie gentil și

educat, inclusiv în mediul virtual. Am avut mai multe discuții cu
copilul despre ce subiecte e ok sau
nu să vorbească pe internet, că nu
este bine să intre în dialoguri cu
persoane necunoscute sau dacă
cineva îl agresează să-mi spună
mie ori profesorului.”
Specialiștii încurajează adolescenții să se adreseze mai întâi unei
persoane de încredere. „Este dificil atunci când ne aflăm în situații
critice să luăm decizii în favoarea
noastră. recomandăm adolescenților ca, înainte să întrerupă hărțuirea, să raporteze profilul și să
îl blocheze, să colecteze dovezi ale
hărțuirii, cum ar fi înregistrări și
prinscreen-uri, apoi să le adreseze
la poliție, astfel încât hărțuitorul
să poată fi pedepsit de către organele de drept”, explică Parascovia
Topada.
Adolescenții și părinții care au
trecut prin experiențe neplăcute
de hărțuiri online sau offline de
tip bullying au mai multe opțiuni
de a contacta organizațiile neguvernamentale cum ar fi CNPAC,
Centrul Internațional „La strada”,
Centrul de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului,
www.siguronline.md, Terres des
Hommes, dar și serviciul 112.

Locuitorii Capitalei vor plăti Amenzi pentru proprietarii care
dau ilegal în chirie apartamente
mai mult pentru serviciile
de transportare a gunoiului
În perioada ianuarie-septemlunii curente sau în avans. În cazul
milioane de lei sau o creștere de
și deșeurilor menajere
brie 2020, Serviciului Fiscal de Stat
în care contractul a fost încheiat
11,2 %.
Locuitorii Capitalei vor plăti mai mult pentru serviciile de
transportare a gunoiului și deșeurilor menajere. O decizie în acest
sens a fost aprobată la ultima
ședință a Consiliului municipal
Chișinău. Astfel, potrivit hotărârii, tarifele urmează să crească
treptat, pe parcursul următorilor
ani. Locatarii de la bloc, ce achită
în prezent un tarif de 9 lei și 25 de
bani pentru o persoană, vor plăti
12 lei lunar în 2022 și 24 lei pe
lună în 2028.

Pentru cei cu case la sol majorările vor fi și mai mari – 48 de lei
pe lună în 2028, față de 18 lei și
50 de bani cât achită în prezent.
Consilierii și-au motivat decizia cu necesitatea rambursării
unui credit de la Banca Europeană
pentru Reconstrucții și Dezvoltare
(BERD), în valoare de 9 milioane
de euro, pentru implementarea
proiectului „Deșeuri solide Chișinău”.
Sursa: radiochisinau.md

(SFS) a identificat 312 persoane fizice care dau în chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform
legislației. Acestea au fost obligate
să achite la buget plăți de bază în
valoare de 163.000 de lei, penalități – de 5.800 de lei și amenzi de
47.500 de lei, anunță SFS.
SFS recomandă persoanelor care
oferă în chirie bunuri imobiliare să
se conformeze legislației fiscale și
să achite impozitul în mărime de
7% din veniturile obținute.
Suma impozitului pe venit se va
achita cel târziu la data de doi a

după data de două, termenul de
plată în această lună va fi a doua
zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se poate face
în orice bancă comercială, oficiu
poștal al Republicii Moldova sau
pe portalul Guvernamental de plăți
electronice Mpay.
Serviciul Fiscal de Stat mai
anunță că în primele nouă luni ale
anului 2020, la bugetul de stat au
fost încasate venituri de peste 17
milioane de lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a
anului precedent cu aproape două

În total, pe parcursul primelor
nouă luni din 2020, au fost înregistrate 9.411 de contracte de dare
în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Contractele au fost
înregistrate la direcțiile deservire
fiscală din teritoriul în care sunt
amplasate.
N. M.
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„Satiricus”, un teatru al rezistenței
Stele pentru actori legendari, cu prilejul celor 30 de ani ai
Teatrului Național „Satiricus I. L. Caragiale”
Fondat pe 16 octombrie 1990,
Teatrul Național „Satiricus I. L.
Caragiale” a împlinit 30 de ani.
Cu prilejul aniversării, a avut loc
inaugurarea Aleii celebrităților
în fața sediului teatrului, eveniment urmat de lansarea filmului
documentar «Trei decenii cu „Satiricus”».
Primul teatru de satiră
din R. Moldova
„Satiricus” este un teatru al
rezistenței, militant, care a apărut într-un moment istoric de
cotitură, în etapa furtunoasă de
emancipare a conştiinţei naţionale, de demascare şi repudiere
a ideologiei comuniste. Cu certitudine, „Satiricus”, primul teatru de satiră din R. Moldova, a
luat naştere şi dintr-o necesitate
cultural-istorică, manifestând în
mod consecvent, prin tot ce a realizat ulterior, un spirit novator
şi combativ”, se menționează pe
site-ul teatrului.
În cei treizeci de ani de existență, „Satiricus” și-a format un
public fidel, jucându-și mereu
spectacolele cu sala plină. Succesul trupei e o consecință a creativității trupei și a eforturilor de
a înnoi repertoriul, completându-l
în fiecare an cu piese actuale, în
care sunt abordate probleme acute
ale societății, având impact imediat asupra publicului. „Satiricus”
este o rampă de lansare pentru
textele dramaturgilor basarabeni,
fiind deschis pentru dramaturgia
contemporană europeană. Un capitol aparte în activitatea acestuia
l-a constituit montarea tuturor
pieselor scrise de Ion Luca Caragiale, patronul spiritual al teatrului.
Aleea celebrităților,
cu stele consacrate
unor mari actori
Vineri, 16 octombrie, Teatrul
Național „Satiricus I. L. Caragiale”
și-a marcat cea de-a 30-a aniversare, cu participarea membrilor
trupei, a reprezentanților guvernului Republicii Moldova, ai Pri-

măriei Municipiului Chișinău, a
unor personalități din domeniul
culturii. La începutul manifestării
a fost inaugurată Aleea celebrităților, alcătuită, deocamdată, din
cinci stele simbolice, gravate în
pavajul din fața teatrului. Fiecare
stea îi este consacrată unui artist
de valoare care a activat la „Satiricus”. Au fost onorați cu astfel
de stele Mihai Curagău, Artist al
Poporului, Valeriu Cazacu, Artist al Poporului, Ion Popescu,
Maestru în Artă, Vasile Tăbârță,
Artist Emerit și Victor Tanmoșan,
Maestru în Artă.
„Acești artiști au stat la baza
trupei teatrului nostru. Cei 30
de ani înseamnă, de fapt, viața
noastră”, a subliniat la ceremonia
inaugurală Sandu Grecu, director
al Teatrului Național „Satiricus
I. L. Caragiale”. Sandu Grecu a
vorbit cu multă căldură despre
fiecare din artiștii omagiați, referindu-se și la un actor legendar:
„Mihai Curagău este, poate, cel
mai iubit actor de comedie din R.
Moldova. Mi-aduc aminte că în
ultimul an al vieții sale am făcut
un turneu de excepție prin România cu „Angajare de clovn” de
Matei Vișniec, parcă Dumnezeu a
vrut așa. Mihai Curagău era primit
peste tot ca un actor celebru, și
el parcă își lua rămas bun de la
fiecare spectator”.
Directorul și regizorul Sandu Grecu a mulțumit pentru
susținere Primăriei Municipiului Chișinău și a spus că în anii
următori vor fi instalate și alte
stele: „Sperăm ca acest spațiu din
centrul Chișinăului să devină unul
foarte frumos, cu valoare culturală, atractiv pentru spectatori și
pentru turiști. Teatrul nostru are
un viitor bun, fiindcă aici activează, alături de artiști consacrați, o
generație tânără foarte talentată și
care muncește foarte mult”.
Autor al stelelor simbolice din
fața Teatrului „Satiricus” este
sculptorul și pictorul Gheorghe
Postovanu, el a afirmat: „Sunt
onorat că am fost ales să îndeplinesc această lucrare dedicată
marilor actori, care ne-au distrat,

Directorul Teatrului Național „Satiricus I. L. Caragiale”, Sandu Grecu, la inaugurarea Aleii celebrităților,
cu prilejul celor 30 de ani ai teatrului

«Trei decenii cu
„Satiricus”», un film
documentar lansat
cu ocazia aniversării

Stele consacrate artiștilor Mihai Curagău, Valeriu Cazacu, Ion Popescu, Vasile Tăbârță,
Victor Tanmoșan, gravate în pavajul din fața Teatrului Național „Satiricus I. L. Caragiale”

ne-au făcut viața mai veselă”.
Scriitorul Iulian Filip consideră
că modelul unor astfel de alei cu
stele, preluat de la Hollywood, este
unul valoros: „Ținerea de minte,
onorarea slujitorilor scenei, slu-

jitorilor frumosului în acest fel,
cum ne-au oferit americanii, nu
ne umilește, acest împrumut ne
situează în categoria civilizațiilor
care își fac repere din ceea ce a
descoperit lumea”.

După inaugurarea Aleii celebrităților, publicul a fost invitat
în sală, unde a fost prezentat filmul documentar «Trei decenii cu
„Satiricus”», realizat de regizorul
Tudor Cibotaru. În film sunt reunite secvențe cu personalități
ale culturii naționale care pun
în evidență rolul important al
Teatrului Național „Satiricus
I.L. Caragiale” în dezvoltarea
artei scenice din R. Moldova.
Îl revedem, bunăoară, cu mari
emoții, pe Ion Ungureanu care
afirmă: „Cu timpul, a apărut o
trupă în frunte cu Sandu Grecu
care a dat examenul unui înalt
profesionalism”.
În stagiunea curentă, acest
teatru ne invită să urmărim spectacolele din bogatul său repertoriu, precum și piese noi, aflate în
montare. Putem vedea, de asemenea, spectacole-lectură în cadrul
proiectului lansat recent, cu titlul
„Decalog”.
La mulți ani, „Satiricus”, multă
inspirație în continuare!
Irina Nechit

O expoziție personală a pictorului Sergiu Galben,
la Muzeul Național de Artă
Marți, 20 octombrie, a fost vernisată expoziția personală a pictorului Sergiu Galben,
la Muzeul Naţional de Artă al R. Moldova.
Actuala expoziție include lucrări de pictură
din colecția artistului, dar și din cea a Muzeului Național de Artă al Moldovei (MNAM).
Pictorul Sergiu Galben a parcurs o cale
lungă în artă, el a obținut notorietate datorită participărilor la numeroase expoziții,
personale și de grup, republicane și internaționale. În creația sa își găsesc o reflectare
inedită calități esențiale ale școlii naționale
de pictură din a doua jumătate a secolului
trecut, ce scot în evidență componenta poetică și coloritul bogat.
„Trezesc admirație lucrările sale, diferite
ca gen și stil. Procedeele de artă decorativă
sunt folosite discret, autorul renunță la sti-

lizări, el pune accentul pe un colorit viu, de
o naturalețe blândă, care ne atinge coardele
sensibile. Ne uimesc în mod deosebit lucrările executate spontan, a la prima.
Artistul pictează cu mare simpatie portrete ale oamenilor de la țară subliniind, prin
expresia feței personajelor, candoarea lor,
puritatea sufletească, naturalețea, firescul
emoțiilor. În unele pânze, Sergiu Galben
reflectă cu un umor blând, îngăduitor, momentele de răgaz ale sătenilor, el exagerează
gesturile, mimica personajelor, accentuând
contrastele coloristice”, remarcă Ludmila
Toma, doctor în studiul artelor, autoare a
noului album consacrat lui Sergiu Galben,
lansat în cadrul vernisajului.
Sergiu Galben este mereu în căutare de noi
procedee, mijloace de expresie, cizelându-și

talentul, decenii la rând. El și-a păstrat, totodată, candoarea, sinceritatea, generozitatea,
atât în artă, cât și în viață. Pictorul se bucură
de prețuirea colegilor de breaslă, având în
palmares numeroase premii și distincții. El
este și un valoros pedagog de arte plastice,
a educat generații de discipoli activând la
Școala de Arte Plastice „A. Șciusev”.
Sergiu Galben reafirmă, prin opera sa,
valoarea încărcăturii emoționale a artei și
perenitatea tradițiilor din cultura plastică
pe care le-a asimilat în profunzime și le-a
interpretat într-un mod individual, inconfundabil.
Expoziţia personală a pictorului Sergiu
Galben va fi deschisă pentru public în perioada 20 octombrie – 15 noiembrie 2020.
I.N.

Pictorul Sergiu Galben la vernisajul expoziției sale
personale, Muzeul Național de Artă al R. Moldova
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Pomeni electorale pentru pensionari

„Economic, explicabil,
iar politic, convenabil”

Î

n una din zilele trecute, am intrat în Piața
Centrală din Chișinău ca să stau de vorbă cu
vânzători de la tarabe, pensionari, și să aflu
care e părerea lor despre cei 900 de lei, care
s-au dat recent drept suport financiar unic celor
a căror pensie nu depășește 3000 de lei, și despre
indexarea de 1,07% la pensie. Totodată, analistul
politic Oazu Nantoi ne-a spus că această politică
discriminatorie durează de mai multe decenii,
trucul fiind o încercare a Guvernului Chicu de a-l
scoate din nou în frunte pe Dodon.

Gheorghe BÂLICI
În stația de troleibuz, până a
ajunge la piață, observ două bătrânele cu care intru în discuție.
Elena, 76 de ani, fostă vânzătoare,
are 1600 de lei pensie. Îmi spune
că Dodon nu prea ține cu poporul,
dar, pentru că este cam încăpățânat, vrea să ajungă din nou președinte și dă pomeni electorale.
„O colegă de clasă a lui Dodon,
pe care o cunosc personal, încă la
primul său mandat, îmi zicea că
dacă a ajuns Dodon președinte e
vai de capul nostru, pentru că tare
rău a mai învățat la școală”, mi se
destăinuie doamna Elena.
Carne mănâncă de două
ori pe an, la sărbători
Valentina, 75 de ani, fostă muncitoare la Fabrica „Zorile”, se întreabă de ce nu vrea să vină Dodon
la dezbaterile electorale, nici chiar
la cele de la televiziunile care îi
aparțin și îl susțin. „Pentru că se

fură voturile și alegerile se falsifică.
De-aceea nu are Dodon nevoie săși răcească gura cu dezbaterile”,
răspunde tot ea la întrebarea care
o frământă.
Cele două bătrâne îmi mai spun
că țara aparține bandiților, că totul se vinde și se cumpără, iar cei
900 de lei s-au dat tot pentru a se
cumpăra voturi. Pensia pe care o
primesc, zic ele, nu le ajunge, iar
carne mănâncă o dată, de două ori
pe an, la sărbători.
O bătrână răscolește în containerele de gunoi
Pe strada Armenească discut
cu Mișa, Mihail, nicidecum Mihai,
pentru că „Mihai e nume românesc”. Mișa-Mihail, de 70 de ani,
a lucrat toată viața lui medic și are
o pensie de vreo două mii de lei.
Locuiește într-o suburbie a Chișinăului și mai câștigă și el cum
poate. Are în fața lui o căldare cu
pomușoare de pădure pe care le-a
ținut o săptămână înșirate, pentru
că n-a avut timp să vină la piață.
„Dodon a dat cât a putut, dar o să
mai dea. Acum nu are de unde…”,
mă asigură doctorul pensionar.
După ce intru în piață, văd o bătrână ce răscolește în containerele
de gunoi. Trece rapid de la unul la
altul în căutarea a nu știu ce i-ar
putea fi folositor. Situația e atât de
jenantă, încât nu mă încumet să o

17 mai 2020. Piața agro-alimentară din orașul Călărași. Foto: Natalia Munteanu

întreb ceva…
Cu Parascovia, de 64 de ani, fostă vânzătoare, discut și despre bătrânii care strâng resturi de fructe
și legume, de produse alimentare
la piață. Îmi spune că vânzătoarele
de la tarabe îi mai miluiesc cu ceva,
le mai dau și câte un ban. „Mi-au
mărit cu 13 lei pensia, acum primesc 1500. Mi-au dat încă 900 de
lei. E clar că am primit ajutorul ca
să-l votez pe Dodon. Până acum
am suportat 14 operații, poate că
și din cauza că mi-am distrus sănătatea, iarnă și vară, în această
piață. Banii pe care îi fac aici nu-mi
ajung nici pentru medicamente”,
declară Parascovia.
„Ni se dă ceea ce le scapă
printre degete”
Vecina Parascoviei, Raisa, de
67 de ani, fostă educatoare, râde
și-mi zice că n-a beneficiat de cei
900 de lei, pentru că i-au mărit mai
înainte pensia și a avut cu șase lei
mai mult…
Olga, 68 de ani, fostă infirmieră,
din Mileștii Mici, are o pensie de
1400 de lei. Vinde la piață tot ce
crește în grădina proprie, pentru
că nimeni nu o ajută cu nimic. A
primit cei 900 de lei, dar soțul „stă

de mai mult timp la pat”. „Ni se
dă ceea ce le scapă printre degete.
Acum ne promit multe și de toate,
dar pe urmă uită de noi…”, afirmă
Olga.
Nadea, 68 de ani, fostă bucătăreasă, are o pensie de 1100 de lei.
„Cu patru ani în urmă l-am votat
pe Dodon, dar ce a făcut el pentru
noi? Acum să aștepte el să-l mai
votez!”, strigă revoltată femeia.
Alexandra, 60 de ani, fostă vânzătoare, are o pensie de 1200 de lei
și nu mai are încredere în nimeni.
Este revoltată de prețurile mari
din magazine și afirmă că stăpânii
acestora ar vrea să nu mai vândă
oamenii la piață, pentru că este
ieftin și le creează concurență.
„Au amăgit lumea cu un spor de
1,07% la pensie. Ce să faci cu acești
bani?”, se întreabă Alexandra.
Gheorghe, 71 de ani, fost agronom, din Mașcăuți, Criuleni, are
cinci copii și 12 nepoți. Peste un
an și jumătate va sărbători nunta de aur. Ar vrea să-și invite și o
fiică de pe insula Creta, Grecia, la
care a vrut să plece, dar n-a putut
din cauza covidului. „Mare treabă,
mi-au mărit pensia cu 9 lei!”, se
revoltă pensionarul.
Analistul politic Oazu Nantoi
ne-a oferit o explicație exhaustivă

despre ceea ce se întreprinde acum
pentru susținerea lui Dodon. „Din
cei vreo 700 de mii de pensionari,
câți îi are R. Moldova, vreo 400 de
mii trăiesc sub nivelul minim al
coșului de consum. Prin urmare,
guvernarea actuală promovează o
politică absolut cinică față de acest
segment social. Această politică
discriminatorie durează de mai
multe decenii. Astfel de ajutoare
s-au acordat și de către Plahotniuc
înainte de alegerile din 2019. Dodon, mincinosul și trădătorul, iarăși vrea să corupă electoratul de
pe acest segment. Tineretul a început să fugă peste hotare cam de pe
când era el ministru al economiei.
Ce a făcut el, ca președinte deja,
ca să stăvilească acest proces? Pomenile acestea electorale sunt o
încercare a statului, mai bine zis a
Guvernului Chicu, de a-l scoate din
nou în frunte pe Dodon”, conchide
Oazu Nantoi.
„Mecanismul de indexare
a pensiilor îi face
pe pensionari și mai săraci”
Expertul economic Veaceslav
Ioniță ne-a explicat de ce au nevoie
pensionarii de mărirea pensiilor,
de ajutoare sociale, dar și de ce
ajutoarele se acordă mai mult în
campaniile electorale. „La noi pensionarii sunt cea mai vulnerabilă
categorie socială. Sistemul de pensionare este unul defectuos. Mecanismul de indexare a pensiilor
îi face pe pensionari și mai săraci.
Noi utilizăm un indicator: pensia
medie raportată la salariul mediu.
În 2011, pensia medie era de 29%
din salariul mediu, iar acum e de
doar 25%. Guvernul caută soluții,
dar cel mai bine ar mări pensiile la
toți pensionarii. Acum, în campanie electorală, au dat ajutoare doar
la cei mai săraci. Economic, este
explicabil, iar politic e convenabil”,
opinează Veaceslav Ioniță.

Mihai Dragancea: „Bani niciodată n-o să ne ajungă,
dar încercați să trăiți pentru voi”
El este coregraful Mihai Dragancea, membru al Ansamblului
Etnofolcloric „Crenguța de Iederă”
condus de cântăreața de muzică
populară, Maria Iliuț. Creatorul
de dans popular este din satul Sipoteni, raionul Călărași, a studiat
coregrafia la Academia de Muzică,
Teatru și Arte Plastice din Chișinău, iar din anul 2016 a devenit
conducător artistic al Ansamblului
de Dansuri Populare „Izvoraș” din
satul său de baștină, unde a dansat
în copilărie.
Și-a făcut un crez din a aduce
muzica, folclorul și tradițiile în fața
celor pentru care cântecul românesc
este etern. De peste un an cântă, învață cântece vechi și tradiții de la
Maria Iliuț, pe care, la rândul său,

le transmite copiilor din Sipoteni.
Nu-i este ușor să lucreze cu școlarii,
deoarece aceștia sunt preocupați de
gadgeturi de ultimă oră. Însă Mihai
încearcă să le explice, pe înțelesul
elevilor, că „din sat pornim și tot
aici o să revenim cândva”. Mihai
susține că prin frumusețea lăuntrică
arătăm că suntem oameni, iar asta
ne definește valoarea.
Există pericolul ca satul moldovenesc să dispară în timp. Populația de la sate este în curs de
îmbătrânire. Republica Moldova
se va confrunta cu probleme demografice majore, cum ar fi îmbătrânirea populaţiei şi depopularea spaţiului geografic, conform
constatărilor din Cartea Verde a
Populației Republicii Moldova,

elaborată cu ajutorul Fondului
ONU pentru Populație. „Dacă
dispare satul, tradițiile vor fi uitate pentru că țăranul și-a făcut
obiceiul și tradiția sa. Iar dacă dispare el, dispare și satul și tradiția”,
consideră Mihai Dragancea.
Pe Mihai Dragancea l-am cunoscut întâmplător, într-o zi de
primăvară, când hoinăream prin
localitățile Republicii Moldova.
Traiul la țară, sau mai departe de
Chișinău, începe să se contureze
ca o realitate a zilelor noastre. Mai
ales acum, când omenirea nu pare
să revină prea curând la vechea
normalitate dinainte de pandemia
de Covid-19. Mulți dintre cei care
stau în birou și ar dori să se mute
în sat se întreabă cum poți câștiga

bani în sat. „Cum îți asiguri existența la sat?”, îl întreb pe tânărul
coregraf Mihai Dragancea.
„La sat e mai greu să câștigi bani.
Dacă nu pui mâna și muncești, nu ai
bani pentru a supraviețui. La oraș e
mai ușor să-ți găsești un lucru bine
plătit. Însă eu vreau să sparg stereotipul că la sat e greu. Unii dintre
consătenii mei și-au deschis afaceri, creând astfel locuri de muncă.
Tot ei au construit infrastructură și
creează comodități la ei acasă. Cel
mai frumos lucru e că suntem la noi
acasă, trăim înconjurați de codri și
respirăm aer curat. Bani niciodată n-o să ne ajungă, dar încercați
să trăiți pentru voi”, ne îndeamnă
Mihai Dragancea.
Natalia MUNTEANU

În căciulă și-n suman sunt fecior de
harnic neam! Foto: facebook.com/
Mihai Dragancea
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Alegeri prezidențiale 2020
Octavian Țîcu și Violeta Ivanov – au intrat în politică din partea unor partide, candidează la alegerile
prezidențiale de la alte partide

L

a aceste alegeri prezidențiale din 1 noiembrie
2020, Octavian Țîcu reprezintă Partidul
Unității Naționale (PUN), iar Violeta
Ivanov candidează pentru funcția de președintă
a țării din partea Partidului Politic „Șor”. De la
începutul carierei lor politice, ambii candidați
s-au perindat în câteva partide. Candidații
sunt în prezent aleși ai poporului, obținând
mandatele de deputați din partea altor partide:
Octavian Țîcu fiind ales din partea Blocului
electoral ACUM, iar Violeta Ivanov – din partea
Partidul Democrat din Moldova (PDM). Portalul
MoldovaCurata.md a publicat profilurile de
integritate ale acestor candidați, precum și
ale celorlalți șase înscriși în cursa electorală
din această toamnă. Mai jos găsiți spicuiri din
profilul Violetei Ivanov și al lui Octavian Țîcu.
Violeta Ivanov a intrat în politică când la guvernare era Partidul Comuniștilor din Moldova
(PCRM). Pe vremea comuniștilor
a deținut funcția de viceministră
a Ecologiei și Resurselor Naturale,
iar ulterior, cea de ministră în cadrul aceluiași minister. În ultimii
zece ani, a fost deputată. După
alegerile parlamentare din anul
2009, Violeta Ivanov a acces în
Parlament pe lista PCRM, a cărui
fracțiune a condus-o timp de doi
ani (2014 și 2015). În Legislativ
a condus Comisia parlamentară
mediu şi schimbări climatice.
La sfârșitul anului 2015, Violeta
Ivanov, împreună cu alţi 13 colegi
comuniști, a părăsit fracțiunea
pentru a crea Platforma Social
Democrată Pentru Moldova.
În perioada când conducea Ministerul Ecologiei, Violeta Ivanov a
ajuns pe lista neagră a candidaților
la parlamentare, întocmită de Iniţiativa Civică pentru un Parlament
Curat 2010 (ICPC). Potrivit jurnaliștilor de investigație care au
contribuit la întocmirea listei, în

anii 2008-2009, Violeta Ivanov ar
fi favorizat primăriile conduse de
reprezentanţi ai comuniştilor la
repartizarea banilor din Fondul
Ecologic Naţional, în detrimentul
altor localităţi.
Platforma lansată nu a avut
viață lungă. În anul 2017, Violeta
Ivanov, alături de alți foști colegi
de la PCRM a aderat la Partidul Democrat din Moldova
(PDM), condus atunci de Vladimir Plahotniuc, iar o perioadă a
făcut parte și din conducerea partidului, fiind vicepreședinta PDM.
La democrați a stat până în luna
mai 2020, când a părăsit partidul.
Timp de trei zile a avut statut de
deputată neafiliată, iar la 11 mai
2020 a anunțat că aderă la Partidul Politic „Șor”, declarând, la
Jurnal TV, că nu a discutat cu Ilan
Șor înainte de luarea deciziei și că
nu o deranjează sentința în care
este condamnat acesta. La începutul lunii septembrie curent, Partidul Șor a desemnat-o pe Violeta
Ivanov candidată la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

În declarația de avere și interese personale depusă la Comisia
Electorală Centrală (CEC), familia Violetei Ivanov declară pentru doi ani (2018-2019) venituri
salariale în valoare de circa 763
de mii de lei. De la Parlament,
deputata a ridicat o indemnizație
de aproximativ 74 de mii de lei
pentru aceeași perioadă. Aceasta
mai indică faptul că are în proprietate un apartament de 98 de
metri pătrați, achiziționat în anul
2017. Deși în declarația de avere și interese personale pentru
anul 2019 depusă la Autoritatea
Națională de Integritate (ANI)
Violeta Ivanov indică două case
de locuit, una dobândită în anul
2008 și alta în anul 2014, dar și un
teren intravilan, în declarația de la
CEC aceste bunuri lipsesc. Candidata la prezidențiale a precizat că
imobilul îi aparține uneia dintre
fiice. Numele Violetei Ivanov nu
se regăsește în procesele penale
ale procurorilor anticorupție, dar
nici în actele de constatare ale inspectorilor de integritate.
Ca și Violeta Ivanov, și
Octavian Țîcu a fost înaintat
la funcții publice din partea
câtorva partide. Istoric de
profesie și sportiv de performanță, Octavian Țîcu a deținut
funcția de ministru al Tineretului

și Sportului în Guvernul condus de
Iurie Leancă. Țîcu a fost propus
în această funcție de către Partidul Liberal, însă în fotoliul de
ministru a stat doar o lună, fiind
nemulțumit de pretinsele ilegalități de acolo.
Mai târziu, la alegerile locale
din anul 2015, este susținut de alt
partid. Acesta a fost ales consilier
raional la Ungheni, pe listele Blocului electoral „Platforma Popular-Europeană din Moldova
– Iurie Leancă”. La scurt timp
însă a anunțat că părăsește această
formațiune și își depune mandatul de consilier raional. Octavian
Țîcu era nemulțumit de felul cum
s-a făcut coaliție la nivel raional.
La scrutinul parlamentar din februarie 2019 a fost ales deputat
pe lista Blocului Electoral ACUM,
propus de Partidul Platforma
Demnitate și Adevăr (PPDA).
În luna septembrie 2019 însă a
anunțat că părăsește fracțiunea
PPDA, dar rămâne deputat independent în cadrul Blocului ACUM,
spunând că nu poate accepta faptul
că ACUM a făcut coaliție cu Partidul Socialiștilor.
La scurt timp, își schimbă iar
familia politică. La alegerile locale din anul trecut, Octavian Țîcu a
candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău, deja ca

reprezentant al Partidului Unității
Naționale, însă nu a trecut de turul
întâi. Din luna decembrie până în
prezent, este deputat neafiliat și
președinte al PUN, partid care l-a
și înaintat în calitate de candidat la
alegerile prezidențiale din acest an.
În declarația de avere depusă la Comisia Electorală Centrală a indicat
că în ultimii doi ani a avut un venit
salarial total de circa 676 000 de lei,
bani acumulați din salariul de deputat, din activitatea didactică, dar
și din activități editoriale. Acesta
deține un apartament de peste 128
de metri pătrați în municipiul Chișinău, dar și un autoturism de model
Ford Focus, achiziționat cu doi ani
în urmă. Octavian Țîcu nu are în
prezent dosare penale deschise pe
numele său, potrivit informațiilor
primite de Moldova Curată de la
Procuratura Anticorupție și Procuratura Generală.
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

CEC interzice transportarea
organizată a alegătorilor
la secțiile de votare

Parlamentul European a adoptat
Raportul privind implementarea
Acordului de Asociere UE – R. Moldova

În ziua alegerilor prezidențiale, pe 1 noiembrie, între orele 7:00
– 21:00, în Republica Moldova va fi permisă doar circulația autovehiculelor a căror capacitate nu este mai mare de opt persoane și
a transportului de rută. Decizia a fost luată de Comisia Electorală
Centrală (CEC) pentru a evita transportarea alegătorilor la secția
de votare cu scopul de a-i determina să voteze pentru unul dintre
candidații la prezidențiale.
În cazul nerespectării normelor, Ministerul Afacerilor Interne și
Ministerul Economiei și Infrastructurii va întreprinde măsuri de întrerupere a acestora, raportând după fiecare caz Comisiei Electorale
Centrale, iar în termen de 24 de ore după ziua alegerilor, vor prezenta
un raport detaliat despre acțiunile și măsurile întreprinse.
Inițiativa a venit de la membra Partidului Acțiune și Solidaritate,
Olesea Stamate, reprezentantul Maiei Sandu la CEC. Aducerea oamenilor cu autobuze la secțiile de vot în ziua votării este o acțiune care
contravine cadrului normativ în vigoare.
Potrivit Codului penal, coruperea alegătorilor în schimbul votului
pentru un concurent electoral prin darea de bani, bunuri, servicii ori
de alte foloase se pedepsește cu amendă în mărime de la 27.500 la
42.500 de lei de sau cu închisoare de la un an la cinci ani, în cazul
persoanei fizice. În cazul persoanei juridice – cu amendă în mărime
de la 200.000 la 300. 000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita
o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Natalia Munteanu

Viitoarele alegeri
prezidențiale din Republica Moldova vor fi
un test pentru democrație, susțin membrii
Parlamentului European. Concluzia a fost
exprimată după ce eurodeputații au adoptat
raportul de evaluare a
punerii în aplicare a
Acordului de Asociere
Uniunea Europeană –
Republica Moldova, cu
554 de voturi pentru, 70 împotrivă
și 65 de abțineri.
Textul reafirmă angajamentul
Uniunii Europene de a sprijini
„calea europeană” a Republicii
Moldova prin asociere politică,
integrare economică și reforme.
Legislativul blocului comunitar
acordă o atenție deosebită alegerilor prezidențiale din Republica Moldova din 1 noiembrie.

Europarlamentarii susțin că Uniunea Europeană și organizațiile
internaționale ar trebui să monitorizeze îndeaproape situația
din Republica Moldova, întrucât
aceste alegeri vor fi un „test pentru democrație și statul de drept”.
Eurodeputații le solicită autorităților de la Chișinău să se asigure
că aceste alegeri vor fi „libere și
corecte”. Cererea vine în contextul
a ceea ce parlamentarii europeni

califică drept „instabilitate politică acută” în
Republica Moldova.
Potrivit raportului
Parlamentului European, autoritățile de
la Chișinău trebuie,
de asemenea, să nu
modifice normele și
reglementările din
motive politice, ceea
ce ar duce întotdeauna
la tulburări politice și
instabilitate care afectează angajamentul pentru reforme structurale, afirmă raportul.
În altă ordine de idei, Parlamentul European este preocupat de ritmul lent al reformelor
privind statul de drept și lupta
împotriva corupției din Republica
Moldova, care continuă să sufere din cauza instabilității politice
acute.
radiochisinau.md
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Alegeri prezidențiale 2020
Maia Sandu și Andrei Năstase: aliați la alegerile parlamentare, și contracandidați
la prezidențialele din această toamnă

M

aia Sandu, candidata Partidului Acțiune
și Solidaritate (PAS), și Andrei Năstase,
pretendentul la fotoliul de președinte al
țării din partea Partidului „Platforma Demnitate
și Adevăr” (PPDA) se vor „bate” la alegerile
prezidențiale din 1 noiembrie 2020. Dacă la
alegerile parlamentare cei doi și-au unit forțele,
formând Blocul electoral „ACUM”, în prezent
aceștia s-au decis să meargă pe cont propriu în
cursa prezidențială. Portalul MoldovaCurata.
md a publicat profilurile de integritate ale
acestor candidați, precum și ale celorlalți. Mai
jos găsiți spicuiri din profilul Maiei Sandu și al
lui Andrei Năstase.
Maia Sandu a studiat administrație publică la Harvard
Kennedy School of Government.
Timp de doi ani a activat în calitate de consilieră a Directorului Executiv la Banca Mondială,
în Washington DC. Revenită în
țară, Maia Sandu a deținut timp
de trei ani funcția de ministră a
Educației.
În anul 2015, Maia Sandu a
declarat că intenționează să-și
creeze un partid. Astfel, în luna
mai 2016, a fost înregistrat Partidul Acțiune și Solidaritate. De atunci, este activă în viața
politică din R. Moldova. În anul
2016, aceasta a candidat la alegerile prezidențiale, însă a pierdut
în turul al II-lea în fața lui Igor
Dodon. La scrutinul parlamentar de anul trecut, Maia Sandu
a devenit deputată cu voturile
alegătorilor din circumscripția
Europa de Vest. În vara aceluiași
an, ea a renunțat la mandatul de
deputat în favoarea funcției de
prim-ministru, pe care a exercitat-o doar câteva luni. În noiembrie 2019, guvernul condus
de Maia Sandu a fost demis prin
moțiune de cenzură, înaintată
de Partidul Socialiștilor și votată de către deputații socialiști și
democrați.
Maia Sandu nu a acumulat
averi după revenirea din SUA.

În declarația de avere și interese personale pentru ultimii doi
ani, depusă la Comisia Electorală
Centrală (CEC) în calitate de candidată la funcția de președintă a
Republicii Moldova, Maia Sandu
declară venituri salariale totale
de peste 162 de mii de lei, bani
obținuți din funcțiile de deputată
și de prim-ministră. Ea mai indică 500 de lei românești, onorariu
pentru susținerea unei conferințe
în anul 2018 și o dobândă de peste 930 de dolari. Candidata are un
cont de depozit deschis în SUA,
unde își păstrează economiile,
în valoare de peste 24 de mii de
dolari, bani acumulați când a lucrat în afara țării. Candidata mai
declară un apartament achiziționat în anul 2003, cu suprafața
de 74 de metri pătrați, dar și un
autoturism de teren, de model
Toyota RAV4.
Numele Maiei Sandu nu se regăsește în actele de constatare
ale inspectorilor de integritate,
că ar fi admis vreun conflict de
interese sau incompatibilitate de
funcții. De asemenea, nici procurorii anticorupție nu gestionează
nici un dosar în care Maia Sandu
ar avea vreo calitate procesuală.
Unul din contracandidații Maiei Sandu este liderul
PPDA, Andrei Năstase. Jurist
de profesie, acesta a activat

timp de trei ani în calitate de
procuror la Procuratura în
transport din Chișinău. Ulterior, și-a luat licența de avocat, avându-i drept clienți și
pe oamenii de afaceri Victor
și Viorel Țopa.
A intrat în politică în anul
2015, când, alături de o echipă
formată din lideri de opinie, foști
politicieni, activiști, întemeiază
Platforma Civică Demnitate și
Adevăr. La sfârșitul aceluiași an,
platforma a dobândit statutul de
partid, fiind numită Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, iar
Andrei Năstase a devenit președinte. PPDA a organizat o serie de
proteste anti-guvernare, Andrei
Năstase fiind unul dintre lideri.
De fiecare dată Năstase insista
ca protestele să se desfășoare
pașnic. Pe parcursul activității
sale politice, Năstase a făcut mai
multe demersuri către instituțiile de drept, cerând investigarea
unor fapte ale conducerii țării
considerate ilegale.
În vara anului curent, politicianul a sesizat procurorii anticorupție să investigheze o pretinsă
finanțare ilegală a lui Igor Dodon
de către Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat.
Denunțul se baza pe publicarea
de către deputatul Iurie Reniță a
unui video în care Plahotniuc îi
oferea lui Igor Dodon o pungă, în
care se presupune că erau bani.
Procurorii anticorupție au respins demersul lui Andrei Năstase.

La alegerile prezidențiale din
anul 2016, Andrei Năstase s-a retras în favoarea Maiei Sandu. Cu
doi ani mai târziu, a participat la
alegerile locale noi, când a învins
cu 52% din voturi în fața socialistului Ion Ceban și a devenit
primar al municipiului Chișinău.
Instanțele de judecată au anulat însă rezultatele scrutinului,
motivând că ambii candidați au
comis abateri, făcând propagandă electorală în ziua alegerilor,
acuzație respinsă în special de
Andrei Năstase. El a contestat
decizia la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, precizând
că nu va cere statului despăgubiri materiale.
Nu a renunțat la politică, astfel că la scrutinul parlamentar
din anul trecut, Andrei Năstase
a obținut mandatul de deputat,
însă, la scurt timp, a plecat din
Parlament, optând pentru funcția
de ministru al Afacerilor Interne
în Guvernul condus de Maia Sandu. După căderea Guvernului, în
noiembrie 2019, Andrei Năstase a
rămas doar consilier în Consiliul
Municipal Chișinău.
Andrei Năstase deține mai
multe bunuri imobile, dar și un
autoturism foarte scump. În declarația de avere și interese personale depusă la CEC în septembrie 2020, Andrei Năstase indică
pentru ultimii doi ani un venit
salarial de circa 129 de mii de lei,
bani obținuți de la Parlament și
MAI. Soția sa a câștigat în acești

doi ani un salariu de peste 157 de
mii de euro de la o companie germană. De asemenea, candidatul
mai declară o indemnizație primită în calitate de consilier municipal și alta din partea statului
german. Andrei Năstase deține
opt terenuri, unele în intravilan,
altele – în extravilan.
Andrei Năstase arată că i-au
fost donate mai multe bunuri
imobile. Candidatul mai declară un apartament de 32 de metri
pătrați, dar și o casă de locuit
cu valoare cadastrală de peste 2
milioane de lei, amplasată în orășelul Codru din municipiul Chișinău. Tot în declarația de avere
sunt indicate două autoturisme:
unul de model Nissan Maxima,
achiziționat cu 10 mii de euro în
anul 2005, și altul mai scump, de
model Volvo XC90, în valoare de
circa 42 de mii de euro, achiziționat anul trecut. Ca și în cazul
Maiei Sandu, nu există informații despre eventuale antecedente
penale sau contravenționale ale
candidatului Andrei Năstase.
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

Rusia continuă atacurile la adresa SUA. Serghei Narîșkin:
„Americanii orchestrează un scenariu revoluționar pentru R. Moldova”
Serviciului de Informaţii Externe al
Federaţiei Ruse (SVR) a acuzat marţi SUA
că vor să instige la o revoluţie în Republica Moldova, în contextul alegerilor
prezidenţiale ce vor avea loc aici pe 1 noiembrie, după modelul Republicii Belarus
şi Kârgâzstanului, unde în prezent au loc
ample revolte populare, informează AFP.
„SUA continuă să se amestece fără nicio
reţinere în treburile interne ale unei ţări
prietene a Moscovei (...). Astăzi vedem
că americanii orchestrează un scenariu
revoluţionar pentru Republica Moldova
în noiembrie”, a declarat, potrivit unui
comunicat, şeful SVR, Serghei Narâşkin.
Potrivit AFP, principalii doi candidaţi
în alegerile prezidenţiale din Republica
Moldova sunt preşedintele în exerciţiu,
Igor Dodon, considerat prorus, şi fosta
şefă a guvernului, Maia Sandu, considerată proeuropeană.
În ultimii ani, cele două tabere au al-

ternat la putere şi importante mişcări
de protest post-electorale au avut loc în
trecut în Republica Moldova.
Narâşkin acuză Departamentul de Stat
american că încurajează opoziţia împotriva lui Dodon să organizeze «acţiuni de
protest în masă” după alegeri, în timp ce
ambasadorul american s-ar face vinovat
că le-a cerut forţelor de securitate să nu
intervină în caz de manifestaţii.
În comunicatul său, SVR subliniază
de asemenea că SUA au încercat deja «să
influenţeze în mod grosolan situaţia postelectorală în Belarus şi în Kârgâzstan”
anul acesta.
Spaţiul ex-sovietic a trecut prin numeroase revolte, revoluţii şi mişcări de
contestare de amploare după alegeri considerate frauduloase şi care au favorizat
regimuri autoritare sau corupte: Georgia
(2003), Ucraina (2004-2005 şi 2014),
Kârgâzstan (2005, 2010, 2020), Repu-

blica Moldova (2009), Armenia (2008
şi 2018), Belarus (2020).
Moscova a supranumit toate aceste
revolte „revoluţii colorate” şi vede în mod
sistematic în acestea „mâna Occidentului”, care ar încerca astfel să destabilizeze
ceea ce Rusia consideră a fi zona sa de
influenţă.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a referit tangențial la situația din
Republica Moldova într-un interviu oferit unor instituții de presă, considerate
ca fiind apropiate Kremlinului. Potrivit
acestuia, mecanismului de reglementare
a diferendului transnistrean în formatul
5+2 nu funcționează din cauza Statelor
Unite, care ar încerca să transforme Rep.
Moldova într-o nouă zonă de conflict. El
acuză Washingtonul și că s-ar implica în
afacerile interne ale Rep. Moldova.
Analistul politic Nicolae Negru califică declarațiile lui Serghei Lavrov drept

„stranii”, în contextul în care anume Rusia
menține trupe militare în stânga Nistrului
și împiedică, astfel, identificarea unei
soluții viabile.
„Hoțul strigă hoțul. Rusia ține trupe
în Transnistria, Rusia vrea să impună
o soluție în favoarea ei – federalizarea
Republicii Moldova. Prin urmare, nu
implicarea SUA în afacerile interne ale
Republicii Moldova este motivul de ce s-a
produs în felul acesta Lavrov”, a declarat
Nicolae Negru.
Candidatul Blocului Electoral Unirea la
alegerile prezidențiale, Dorin Chirtoacă,
a cerut convocarea ambasadorului Federației Ruse și înmânarea unei note de
protest față de aceste declarații. Chișinăul
nu a reacționat oficial deocamdată nici
la declarațiile lui Serghei Lavrov, nici la
apelul lui Dorin Chirtoacă.
După radiochisinau.md
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Dieta, hidratarea, somnul – trei
aliați pentru întărirea sistemului
imunitar la început de toamnă

T

Regimul alimentar, hidratarea
și somnul sunt cei trei aliați care
te vor ajuta să îți întărești sistemul
imunitar.
Regimul alimentar
echilibrat
O alimentaţie care conţine deopotrivă carbohidrați,
proteine şi grăsimi asigură
organismului echilibrul de care
are nevoie. Cerealele integrale şi
legumele sunt alimente bogate în
carbohidraţi și mai puţin în proteine. Ouăle, carnea de vită, cea de
pui sau cea de curcan sunt surse
foarte bune de proteine.
Uleiurile vegetale naturale (de
rapiță, de in, de floarea-soarelui),
margarinele de generaţie nouă
care sunt preparate din uleiuri
vegetale şi au un profil nutriţional bun, maionezele (obţinute
de asemenea din uleiuri), fructele oleaginoase (nucile, alunele,
migdalele), preparatele din peşte
oceanic (din macrou sau din
somon) sunt alimente care conţin
grăsimi nesaturate şi esenţiale de
tipul Omega 3 și Omega 6.
Recomandări
Multe persoane nu consu-

mă suficiente grăsimi bune, în
schimb mănâncă prea multe
grăsimi rele sau chiar prea multe
grăsimi cu totul. Chiar dacă sunt
bune, metabolismul nostru le
transformă pentru depozit şi
contribuie la creşterea factorilor
de risc cardiovascular.
Ne ajută să ne începem ziua
cu o tartină cu pâine integrală şi
margarină care aduce un aport
semnificativ de grăsimi esenţiale
Omega 3 şi 6.
Este preferabil să avem la micul dejun un sandwich făcut în
casă, cu ingrediente sănătoase şi
la îndemână, alături de un ceai
verde care conţine antioxidanţi,
decât ceva cumpărat pe fugă (de
tip foietaj) în drum spre serviciu.
Între mese putem ronţăi nuci,
alune sau seminţe, de asemenea
surse importante de Omega 3 şi
6, dar şi aici cantitatea este importantă.
Să nu uităm de fructe: mere,
pere, struguri, fructe de pădure
– toate acestea conţin vitamine
şi minerale esenţiale pentru întărirea imunităţii.
De asemenea, mierea de albine,
siropurile şi dulceţurile au un conţinut bogat în glucide, care reprezintă principala sursă de energie
folosită de organism. Şi aici este

Sursa: desktopnexus.com

emperaturile sunt în scădere, vântul
se intensifică, ploile sunt tot mai dese.
Încet, dar sigur, toamna își intră în
drepturi. Odată cu venirea toamnei,
organismul are nevoie de puțin ajutor pentru a
face față „invaziei” de virusuri. Stăm mai mult în
interior, laolaltă cu alți oameni, așa că riscul să
ne îmbolnăvim este mai crescut. Dar putem lua
măsuri!

importantă cantitatea şi integrarea lor într-o dietă echilibrată!
Toate acestea ar trebui să se
găsească în alimentaţia zilnică,
mai ales acum, toamna, când organismul poate resimţi din plin
schimbarea vremii.
Hidratarea
corespunzătoare –
minimum 1,5 litri
de apă pe zi
Corpul nostru are nevoie de
hidratare ca să îşi menţină temperatura constantă şi să păstreze
mucoasele hidratate şi sănătoase,
ceea ce ajută şi la prevenirea infecţiilor respiratorii, la prevenţia calculilor renali şi la multiple
alte procese fiziologice, existând
tratate întregi despre rolul apei/

hidratării în viaţa de zi cu zi.
Nevoile de hidratare diferă în
funcţie de masa corporală şi de
stilul de viaţă al fiecăruia, însă
fără excepţie este important să
bem cel puţin 1,5 litri de lichide
nealcoolice pe zi.
Apa este cea mai bună sursă
de hidratare, însă şi ceaiurile,
preferabil fără miere sau zahăr,
reprezintă o opţiune foarte bună.
Somn odihnitor – cel puţin
șapte ore pe noapte
Pentru a face faţă temperaturilor tot mai scăzute şi umidităţii
crescute, corpul consumă multă
energie, apare o uzură neurologică
care îl slăbeşte, de aceea somnul
devine şi mai important, procesele
fiziologice de recuperare şi odihnă

fiind programate în cele șapte ore
de somn.
Să nu uităm că în timpul somnului organismul se reface, aşa
că este important să ne odihnim
suficient. Fiecare dintre noi
este diferit, astfel că şi nevoia
de odihnă este diferită, însă un
minim de șapte ore pe noapte este
obligatoriu.
Aşadar, alimentaţia echilibrată, hidratarea corespunzătoare şi
odihna suficientă sunt principalii
paşi pe care trebuie să îi urmăm
pentru a ne pregăti organismul
de toamnă.
Să nu uităm şi de sport care,
practicat cu regularitate, ne va
ajuta să ne păstrăm într-o formă
fizică de invidiat!
Sursă: csid.ro

Durerile cervicale sunt uneori insuportabile și pot provoca migrene, amețeli sau
o stare generală de rău.
Durerile cervicale sunt cauzate de o anomalie dezvoltată la nivelul unuia sau mai
multor discuri vertebrale. Atunci când un
disc este deteriorat, de obicei din cauza trecerii timpului sau a herniei de disc, acesta
poate cauza dureri în zona cervicală din
cauza inflamației sau a spasmelor musculare. În cazurile severe, durerea și amorțeala
pot apărea chiar și la nivelul brațelor din
cauza iritației nervilor sau a deteriorării
cauzate de atingerea unui nerv.
Cu toate că analgezicele, terapia fizică,
masarea gâtului și, în ultimă instanță, intervenția chirurgicală pot ajuta la ameliorarea
durerilor de gât cauzate de bolile discului
cervical, există și remedii la domiciliu pe
care le puteți încerca pentru a calma durerea și a accelera procesul de vindecare.
Aveți răbdare!
Dacă vă confruntați cu boli ale discului
cervical și aveți dureri cervicale acute, este
important să reduceți temporar activitățile
intense. Atunci când vă odihniți, găsiți o
poziție confortabilă – una care să nu pro-

voace nicio durere sau dureri de intensitate
minimă la nivelul gâtului.
Faceți mișcare!
Cercetările arată că exercițiile fizice sunt
un mod eficient de a trata durerile de gât.
De asemenea, este important să rămâneți
activi în general. Treizeci de minute de mers
pe jos, ciclism sau înot, în fiecare zi, vă
pot menține mușchii spatelui cu adevărat
puternici. La rândul său, fluxul sanguin
îmbunătățit din exerciții fizice vă poate
întreține coloana vertebrală, ajutând-o să
se mențină sănătoasă. Discutați cu medicul
dumneavoastră, kinetoterapeutul sau un
antrenor personal pentru a determina care
sunt cu exactitate exercițiile potrivite. Este
important – mai ales pentru a nu agrava
hernia de disc – să evitați exerciții precum
joggingul, săriturile sau orice mișcări bruște
ce pot afecta coloana.
Durerile cervicale pot fi agravate
de o postură nesănătoasă
Postura defectuoasă este un factor major al
durerilor de gât. Gândiți-vă la postura corpului
vostru de fiecare dată când stați în picioare

sau vă ridicați. Încercați întotdeauna să vă
mențineți capul și gâtul drepte și asigurați-vă
că spatele este sprijinit. Când vă așezați la
birou, de exemplu, computerul ar trebui să
fie la nivelul ochilor, iar mouse-ul ar trebui
să fie poziționat suficient de jos. Atunci când
vă ridicați, nu vă aplecați înainte. În schimb,
îndoiți-vă de genunchi și păstrați-vă spatele
drept: această tehnică vă va ajuta la protejarea împotriva durerilor de spate.
Aplicați comprese dacă aveți
dureri cervicale
Oamenii se confruntă adesea cu enigma
„cald sau rece: ce ar trebui să folosesc?”.
În general, recomandarea este următoarea:
folosiți gheață în primele 24 până la 48 de
ore după o accidentare pentru a reduce inflamarea, iar apoi utilizați căldură pentru a
relaxa mușchii și a reduce rigiditatea. În cazul
bolii discului cervical, nici căldura, nici frigul
nu vor pătrunde suficient de adânc pentru a
ameliora efectiv inflamația, așa că utilizați
orice simțiți că funcționează mai bine.
Faceți exerciții de întindere
cât mai des!

Sursa: vistapointe.net

Durerile cervicale: cum să le ameliorezi

Odată ce vă simțiți suficient de bine și
medicul vă acordă permisiunea, practicați
exerciții de întindere atât pentru ameliorarea durerilor de gât, cât și pentru îmbunătățirea flexibilității. Cel mai bine este să
faceți aceste exerciții imediat după încălzirea mușchilor cu un duș cald sau un prosop
îmbibat în apă foarte caldă.
Și, foarte important, eliminați stresul!
Acesta face să vă contractați involuntar
mușchii spatelui și gâtului, fapt ce poate
duce, indirect, la agravarea durerilor
cervicale!
Sursă: csid.ro
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Ultimul samurai
al judo-ului moldovenesc

A

trecut în eternitate unul dintre
patriarhii judo-ului moldovenesc.
Antrenorul Emerit al Republicii
Moldova, Vasile Colța, a decedat la spital
în noaptea spre 20 octombrie a.c., fiind răpus de o
boală rebelă. A fost un nume de referință în ceea
ce privește constituirea și evoluția tradițiilor judo
la noi în țară.
Datorită lui V. Colța, această
probă olimpică într-un stătuleț
așa de mic cum este R. Moldova
a avut parte de o dezvoltare fără
precedent, iar judocanii noștri au
devenit o forță de temut nu doar în
Europa, ci și pe toate meridianele
mapamondului.
Constituirea
Vasile Colța s-a născut la 9 februarie 1946, în satul Cărpineni,
Hâncești. A făcut opt clase în
școala din localitate, după care a
fost înmatriculat la Tehnicumul de
Mecanizare din Hâncești, unde a
avut parte, încă din anul I, de primele realizări sportive, disputând
finala Campionatului Moldovei la

trântă. În cadrul forțelor armate
a fost distribuit într-o companie
de sport, unde se pregătea sub îndrumarea genialului nostru conațional Andrei Doga, unul dintre
antrenorii selecționatei URSS la
lupta sambo, întemeietorul acestui gen de sport în Moldova. Tot
în acea perioadă V. Colța s-a învrednicit de titlul de maestru al
sportului.
Împlinirea
Maestrul Vasile Colța, așa
cum i se cade unei personalități
de o valoare neordinară, a fost
un specialist de o polivalență
uimitoare. Până a face sambo și
judo, gloriosul său traseu a trecut
prin domeniul luptelor. Mai întâi
a practicat trânta, îndeletnicire
cu bogate tradiții pe ale noastre meleaguri, originea acestei
lupte naționale pierzându-se în
negura unui timp ce-și așterne
cu grijă perdeaua memoriei isto-

rice asupra ademenitoarelor taine pe care nu le divulgă oricui.
Tradiții ce străluminează până
în ziua de astăzi, răspândindu-și
efectul vivifiant asupra întregului
domeniu ce ține de lupte și disciplinele sportive derivate din ele.
Iar proba de judo și-a găsit un sol
extrem de prielnic în ținuturile
noastre, dând roade îmbelșugate
și binecuvântate...
Vocația antrenoratului
Vasile Colța și-a cultivat cu
grijă și multă perseverență un
spirit de învingător caracteristic samurailor, acei nobili de o
neînfricare proverbială care au
pus temelia Țării Soarelui Răsare,

patria judo-ului. Cele mai mari, cu
adevărat răsunătoare succese ale
ilustrului antrenor se aflau într-o
legătură indisolubilă cu realizările
discipolilor săi.
Începe să lucreze în calitate de
tehnician în octombrie 1969, într-o sală micuță aciuată în incinta
Tehnicumului de Construcții din
Hâncești. Primul succes veni în
1971, când elevul său Stepan Dragan, în prezent antrenor la Soroca,
a cucerit distincția de bronz printre cadeți la Campionatul URSS
de sambo, desfășurat la Cernăuți.
Iar în 1973 a avut loc primul
Campionat al Uniunii Sovietice de
judo, unul experimental, rezervat
juniorilor și cadeților. La acest
turneu, discipolul lui Vasile Colța,
Ion Covurlueanu, și-a adjudecat
trofeul principal. În 1975, Mihai
Buiuc, un alt ucenic de o valoare incontestabilă al antrenorului
de la Hâncești, devine premiant
la Spartachiada URSS. În 1978,
Ion Covurlueanu se învrednicește

de titlul de campion european la
tineret. De asemenea, Veaceslav
Bacal a devenit campion al URSS
printre tineret, iar Iurie Pascari a
cucerit medalia de argint la Spartachiada popoarelor, ambii atleți
aparținând școlii lui Vasile Colța.

Capitolul bulgar
În 1978, Bulgaria a solicitat factorilor decidenți din URSS să le
trimită un specialist pentru a antrena naționala de judo, unul care
să aibă destulă forță și energie să
facă demonstrații și pe tatami,
nu doar să conducă de pe banca
tehnică. Alegerea căzu pe Vasile
Colța, iar bulgarii nu au regretat
nici pentru o clipă acest lucru.
Deja peste doi ani, Dimitar (Mitko) Zapryanov și Iliyan Nedkov,
formați și ghidați de conaționalul
nostru, câștigă – într-o premieră
absolută pentru judo-ul bulgar
– argintul și, respectiv, bronzul
olimpic. După acest succes, lui V.
Colța i se acordă titlul de Antrenor Emerit al Bulgariei. În scurt
timp el este numit antrenor al
selecționatei URSS, cucerind în
1989 aurul european pe echipe,
cu Tudor Lazarenco și Apti Magomadov în lot.
După obținerea Independenței,

șirul de succese obținute de Vasile Colța în calitate de antrenor al
reprezentativei naționale își găsi
o meritorie continuitate. În 1993,
la Atena, discipolii săi A. Magomadov și T. Lazarenco se învrednicesc de argintul și, respectiv,
bronzul european. Un alt ucenic
al maestrului, Oleg Crețul, în 1996
urcă pe treapta a doua a podiumului european. Victor Bivol la
Mondialele din 1997 și Europenele
din 1999 cucerește distincțiile de
bronz, iar Victor Florescu se învrednicește de medalia de argint
la Mondiale (1999), o premieră în
istoria judo-ului moldovenesc. În
1998, Andrei Golban devine vicecampion continental, iar în 2001
Nicolae Belocosov își adjudecă
bronzul european.
În 2009, după o pauză de cinci
ani, Vasile Colța revine la cârma
selecționatei, fapt oglindit imediat
și în palmaresul izbânzilor judocanilor noștri pe arena internațională.
Astfel, în același an, Marcel Trudov
se situează pe treapta a III-a a podiumului de premiere la Campionatul European. Apoi, în 2011, Sergiu
Toma obține argintul la Europene
și bronzul la Mondiale.
Începând cu anul 2013, Vasile
Colța a fost unul dintre antrenorii
reprezentativei Emiratelor Arabe Unite, pentru care evoluează
Sergiu Toma (bronz la JO de la
Rio de Janeiro), Victor Scvorțov
și Ion Remarenco (ambii bronz
la Mondialele din 2014).
Vasile Colța a fost printre primii
specialiști din Moldova, care a realizat, în 1973, trecerea discipolilor
săi de la proba de sambo la cea de
judo, una olimpică, trecere soldată
rapid cu rezultate de succes pe plan
internațional. A fost un antrenor
de vocație, cu har de la Dumnezeu,
a cărui neobosită activitate a adus
rezultate cu o constanță impresionantă, de-a dreptul uluitoare.
A fost ca o stea ce nu se abate în
drumul său imperturbabil de la
scopul pe care și l-a focusat în
centrul unor doleanțe ce-și caută
în permanență împlinirea.
Eduard CIOBANU,
președintele Asociației Presei
Sportive din Moldova,
Iulian BOGATU

Ploaie
de medalii
pentru Moldova

Opt luptători de stil liber din
R. Moldova au devenit premianți
în cadrul turneului internațional
Open Wrestling Cup, desfășurat în
perioada 16-18 octombrie la Kiev,
Ucraina. Astfel, atleții noștri s-au
situat pe locul II în concursul pe
echipe. Ei s-au clasat în spatele reprezentativei gazdelor, întrecând
loturile Franței, Greciei, Poloniei
și Azerbaidjanului. La individual, de cea mai înaltă distincție
s-a învrednicit sportivul nostru
Andrian Grosul (86 kg). Evgheni
Nedealco (74 kg) a cucerit medalia de argint, iar Stanislav Novac
(74 kg), Valentin Borzin (74 kg),
Mariana Drăguțan (53 kg), Anatol
Buruian (57 kg), Vadim Beregoi
(61 kg) și Grigori Carastoian (79
kg) au obținut „bronzul”. Lotul
Moldovei a fost ghidat de antrenorii Roman Dermenji, Nicolai
Dudoglo și Tudor Cîrlan.

Clasă de fotbal,
inaugurată
la Ceadâr-Lunga

O clasă specializată de fotbal,
cu 29 de elevi (băieți și fete), a
fost inaugurată pe 19 octombrie
curent la Liceul Teoretic „Valentin
Moșcov” din orașul Ceadâr-Lunga.
Acțiunea a fost realizată în cadrul
proiectului social-sportiv „Fotbal
în școli – Clase Specializate”. De
la 1 septembrie a.c., clase specializate de fotbal au fost deschise la
Liceele „Ivan Vazov” din Taraclia
și „Mihai Eminescu” din Sipoteni,
Călărași.

M. Bassino
învinge
la slalom uriaş
Marta Bassino s-a impus pe
17 octombrie a.c. la etapa de slalom uriaş de la Soelden, Austria,
din cadrul Cupei Mondiale de
schi alpin. Sportiva din Italia a
fost urmată de compatrioata sa
Federica Brignone şi de slovaca
Petra Vlhova. Aceasta este a doua
victorie din cariera schioarei de
24 de ani, prima fiind obținută
în luna decembrie anul trecut la
Killington, SUA.
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TUTTI-FRUTTI
Te c a u t !

AFIȘ
TEATRE

tonín Dvořák, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
25.10 „O istorie foarte simplă” de Maria Lado,
ora 18.30.
30.10 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora
18.30.

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
23.10 „Cântec de leagăn...” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
24.10 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora
18.00.
25.10 „Familia TOT” de Istwan Orkeny, ora 18.00.

Teatrul Național „Satiricus. I.L. Caragiale”
24.10 „Nunta” de A. P. Cehov, ora 18.30.
29.10 „Happy end” de Jeroen Van Den Berg, ora
18.30.
Teatrul Geneza Art
24–25.10 „Labirint” de Rajiv Joseph, ora 19.00.
27–28.10 „Gardenia” de Elzbieta Chowaniec,
ora 19.00.
Teatrul Național de Operă și Balet
„Maria Bieșu”
23.10 Concert vocal-simfonic. „Requiem” de An-

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
25.10 „Vârcolacii au furat luna” de E. Plugaru,
ora 12.00.
31.10 „Doctorul Aumădoare” de C. Ciukovski,
ora 12.00.
Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
24.10 „La izvor” de Iulian Filip, ora 11.00.
24.10 „Himera” +16 , spectacol non-verbal, ora
19.00.
31.10 „Hai la drum spre Phantarun” de Laurenţiu
Budău, ora 11.00.

Carul cu bancuri
-

Tată, am pană... ce să fac?!
Sună-l pe soțul tău!
Nu răspunde!
Rezerva unde e?
Nici el nu răspunde!

- Știi că m-am măritat?
- Serios? Cu cine?
- Cu un marinar. E plecat unsprezece luni pe an.
- Săraca de tine, cum trebuie să suferi...
- Nu, o lună trece atât de repede...
- Iubita mea, înainte de mine, cu cine te plimbai
prin ploaie?
- Cu nimeni!
- Serios!?
- Da, toți aveau mașină.
Bărbații însurați au experiență în completarea
declarațiilor pe proprie răspundere... Sunt obișnuiți
să dea explicații.
Un tip ia un taxi și, după ce pornește, șoferul
bagă-ntr-a patra, și trece cu 100 pe oră pe străzi.
Vine o intersecție, stopul pe roșu, taxiul trece cu
viteză, la care clientul:
- Domle, ce faci, ești nebun? Treci pe roșu?
- Lasă-mă, că sunt meseriaș...
Mai vine o intersecție. Stopul roșu. Mașina trece
în viteză.
- Hei, iar treci pe roșu?
- Eu sunt meseriaș, mă.
Se apropie un alt stop. De data asta stopul era
verde. Taxiul pune o frână serioasă și oprește chiar
înainte de intersecție.
Clientul zice:
- E, acum când e verde, de ce n-ai trecut?
- Dacă vine un meseriaș din dreapta?
La înmormântarea unei băbuțe, când se coboară
sicriul în groapă, o coroană alunecă, dar o altă
băbuță se întinde și o prinde. Un tânăr:

Sudoku
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Bravo, mamaie, ai prins buchetul!
Vine mama-soacră acasă și își găsește ginerele
furios la culme, împachetându-și bagajele.
- Ce s-a întâmplat? - întreabă soacra.
- Ce s-a întâmplat?! - răbufni ginerele. Îți spun
eu ce s-a întâmplat! I-am trimis un e-mail neveste-mii în care i-am spus că astăzi mă întorc acasă
din călătoria mea. Când am ajuns acasă, ghici ce
am găsit? Nevastă-mea se tăvălea cu un tip în patul
nostru matrimonial!!
- Calmează-te, îi zice soacră-sa. Ceva nu e în
regulă în toată povestea asta. Maria nu ar face niciodată așa ceva! Stai numai o clipă, să mă duc să
verific ce s-a întâmplat...
După câteva momente, intră soacră-sa înapoi în
cameră afișând un zâmbet larg și-i zice ginerelui:
- Vezi, ți-am spus eu că trebuie să existe o explicație simplă: Maria nu a primit nici un e-mail!
Dacă aș primi un leu pentru fiecare fată care
crede că sunt urât, în final, fetele m-ar găsi chiar
atrăgător.
- Mamă, tata are părinți?
- Bineînțeles, bunica Olga și bunicul Vasile.
- Dar de ce l-au lăsat la noi?
La semafor opresc, în același timp, un Logan și
un Ferrari. Șoferul din Logan îi face semn celui cu
Ferrari să coboare geamul și îl întrebă sec:
- Ia spune! Merge mașina? Ești mulțumit de
ea? N-am văzut prea multă lume să-și cumpere...
Un cerșetor stătea zilnic cu o pălărie în mană
lângă o biserică. Într-o zi vine cu două pălării. Un
domn se apropie de el și-l întreabă:
- Nu vă supărați, de ce aveți două pălării?
Cerșetorul răspunde:
- Adevărul este că mi-a mers atât de bine în
ultimul timp, încât m-am hotărât să-mi deschid
o sucursală.

„Te caut!” – așa se va chema
rubrica prin intermediul căreia
GAZETA de Chișinău te va ajuta
să-ți găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu sta pe gânduri,
caută-ți sufletul-pereche. GAZETA
de Chișinău îți vine în ajutor.
Din luna februarie 2020, poți
perfecta un abonament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, în
paginile căreia vei găsi rubrica „Te

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

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chișinău, singur. De aceea aș
vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să cunosc o femeie potrivită
vârstei mele, născută în anii 1945-1948, gospodină, educată, care
să iubească plimbările de dimineață și de seară. (01)
Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva la țară, cu vârsta
de 57-58 de ani, cu înălțimea de la 164 cm până la 176 cm, care poate
avea și copii. Sunt născut în anul 1960, lucrez în construcții. (02)
„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălțimea 176 cm, din centrul Moldovei.
„Sunt în căutarea unei femei gospodine, harnice, care ar dori să
treacă cu traiul la mine. Rog seriozitate”. (03)
O femeie își caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuiește în unul din satele raionului Ialoveni.
Vrea să facă cunoștință cu un bărbat care să nu aibă vicii și să fie
un bun gospodar. „Ca mai apoi să-mi devină un prieten respectuos
și un susținător bun pe parcursul vieții”. (04)
Văduv la 62 de ani
Își caută jumătatea. „Vreau să cunosc o femeie potrivită vârstei
mele, cu studii superioare, serioasă, gospodină, care ar vrea să treacă
cu traiul la mine”. Mai multe detalii la telefonul lăsat la redacție. (05)

Rubrica „Mica publicitate”
Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chișinău îți oferă
posibilitatea de a publica anunțuri de vânzare-cumpărare.
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI
de Chișinău și vei putea intra ușor în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea cu chirie a locuințelor, a tehnicii
agricole, a mașinilor second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul taxabil al redacției: 090010050.
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina online
a publicației – gazetadechisinau.md.

Integrama
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Lidia BOBÂNĂ
(urmare din numărul trecut)
Abia la şase ani de la dispariţia
ei de acasă, le-a scris în sfârşit
părinţilor. Era deja în ultimul
an de facultate. Şi le-a povestit
de-a fir a păr tot ce-a pățit – astfel, la vârsta de aproape 16 ani a
rămas însărcinată de la un coleg
de şcoală, s-a speriat şi a fugit în
lume să nu afle satul de ruşinea
ei, că a născut un băiat şi uite ce-a
făcut cu el.
Într-un cuvânt, la cei 22 de ani
pe care avea să-i împlinească în
curând, Oxana a hotărât să se spovedească celor mai dragi oameni,
să-și ia o povară de pe suflet.
Le scrie părinţilor,
mărturisindu-le totul
Aşa au aflat rudele unde se află,
s-au bucurat că e în viaţă şi că va
absolvi şi o facultate. Sperau să li
se întoarcă copilul acasă, era cel

mai mic odor în familie şi se topeau de dorul ei. Dar a mai trecut
ceva timp până să pornească ea
spre Moldova, împlinise Oxana
la vremea ceea 27 de ani.
Nu se căsătorise pentru că nu
ştiu de ce nu prea avea trecere la
bărbaţi deşi era o tânără plăcută
la vedere – înaltă, zveltă, cu păr
cârlionţat. În colectivul unde se
angajase după facultate, ocupa
un post de manager la un centru
industrial, unde majoritatea erau
bărbaţi, dar şi acolo niciunul nu
se dădea la ea.
Familia plăteşte un detectiv
pentru a-şi găsi nepotul
Dar, bănuiesc, altul era motivul. Prin comportamentul ei bănuitor faţă de bărbaţi, prin faptul
că s-a ars o dată în tinereţe, ridica
un paravan între ea şi oricare bărbat care ar fi încercat s-o curteze.
Până în momentul când s-a întors
în Moldova, Oxana n-a cunoscut
alt trup de bărbat decât pe cel care
i-a făcut un copil încă elevă fiind.
În familie au primit-o de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic şi
n-ar fi fost între ei o despărţire
de zece ani de zile. La îndemnul
părinţilor, au angajat un poliţist
în rezervă care s-o ajute să afle
unde-i copilul ei ce ar trebui să
aibă acum zece ani.
Dar în satul cu pricina n-au

FOTO-SIMBOL

De necaz şi de belea nu
mai scapă nimenea (2)

dat de nicio urmă. Au aflat doar
că a doua zi a plecat din localitate familia Chistruga, așa, din
senin, fără nicio pricină, au dispărut oamenii ceia din sat, deşi
erau băştinaşi şi destul de bine
aranjaţi acolo. Aveau casă, gospodărie trainică, el lucra medic
veterinar, nevasta, învăţătoare
la şcoală.
Ce a mai aflat poliţistul e că nevasta aceea era foarte bolnavă, familia nu avea copii, aşa că au scos
în scurt timp imobilul de vânzare
şi şi-au cumpărat un apartament
la Chişinău, chipurile să fie mai
aproape de centrele medicale din
capitală în caz de urgenţă.
Pentru că poliţistul a mers din
casă în casă să afle măcar ceva
din ce-a fost curios în sat cu zece
ani în urmă, a ajuns cu întrebatul şi la un moşneguţ, care şi-a

adus aminte că demult-demult i
s-a furat un coş, lăsat pe scaunul
din faţa bisericii. Intrase omul să
cumpere nişte lumânări, iar când
să plece spre casă, n-a mai găsit
lucrul lui. Și cel mai curios, continuă el, l-am întâlnit mai târziu
în gospodăria lui Chistruga. Nepotul meu, spunea moşneagul, a
cumpărat casa de la ei şi uite că
printre lucrurile lăsate de foştii
stăpâni era şi coşul cela.
Coşul ce dezleagă taina
De aici încolo, și-a dat seama
poliţistul, e doar un lucru de nimic să-l găsească în Chișinău pe
Chistruga. Lucru care i-a luat totuși ceva timp. Când a aflat unde
locuieşte, a luat-o şi pe Oxana
cu el. Chiar băiatul le-a deschis
uşa. Taică-său era la serviciu, iar

mamă băiatul nu avea. Nu era nici
luna de când murise femeia.
Părţile s-au întâlnit la o cafenea
şi au pus totul la punct. Numai o
înţelegere între ei ar fi putut aranja lucrurile. Nici vorbă de poliţie
sau proces judiciar. Mama şi-a
abandonat copilul de bună voie,
celălalt l-a furat și l-a înregistrat
pe numele lui cu grave încălcări,
în baza unei adeverinţe de naştere false.
Un deznodământ
neaşteptat
A aflat Oxana că fiul ei poartă
numele Bogdan, că e fericit și e un
elev silitor. Au convenit să stea în
continuare la Grigore, să-i poarte
numele, iar Oxana să aibă dreptul
de a veni să-l vadă, ori de câte ori
i se va face dor. Şi s-au mai înţeles asupra unui lucru – în fiecare
vară, Bogdănaș va petrece o lună
de zile în familia bunicilor de la
țară, adică la părinții Oxanei, ca să
se bucure și ei de nepotul lor, chiar
dacă acesta nu va afla niciodată
că ei sunt bunicii lui adevărați.
Au trecut trei ani de la acea
înţelegere şi copilul e bucuros să
se afle în ambele familii. Îl iubesc
deopotrivă. Între timp, și Oxana
a prins drag de bărbatul care i-a
crescut copilul. Pesemne, şi el o
place, pentru că tot mai des prietenii lui îi văd împreună.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

În zilele care urmează încerci să îți dai seama dacă
lucrurile merg pe făgașul
care îți va aduce echilibrul
emoțional la care tânjești
atât de mult. Chiar dacă
ești de părere că majoritatea deciziilor sunt raționale,
partea emoțională își spune cuvântul în multe dintre
aspectele vieții tale. Atunci
când vine vorba de iubire,
ești „blocat” în esența anumitor întâmplări.

Ești discret și această
calitate te recomandă mai
ales în acele situații când
o astfel de atitudine este
imperios necesară. De fiecare dată când ai senzația
că cei din jur nu îți oferă
ceea ce ai nevoie, trebuie
să te întrebi dacă tu le oferi
posibilitatea de a te „accesa”. Îți concentrezi destul
de mult atenția asupra propriului spirit.

Încearcă să nu rămâi
prea „ancorat” în unele
relații din viața ta. Deși
nu îți dai seama de acest
lucru, cu fiecare gând care
îți traversează mintea alimentezi afecțiunea care ia
o formă distructivă pentru
propria persoană. Este imperios necesar să acționezi
cât mai precaut și să nu iei
decizii conduse de ceea ce
simți.

Se pare că rolul persoanei oricând disponibile din
punct de vedere emoțional
pentru cei din jur este „saturat”. Nu mai vrei să ai
parte de dramă în viața ta.
Te concentrezi pe propria
„vindecare” și încerci să fii
mai creativ în ceea ce privește acest proces. Ai nevoie de
reușită în acest sens pentru
a nu te pierde în amalgamul
emoțional pe care îl trăiești
în prezent.

Majoritatea partenerilor
de afaceri se încred în capacitatea ta de a lua decizii rapide în situații limită.
Ești deosebit de ocupat pe
parcursul acestei săptămâni. Lași pe plan secund
tot ceea ce ține de personal.
La o mai atentă introspecție,
descoperi că nu ai depășit
anumite experiențe traumatizante care și-au lăsat amprenta asupra echilibrului
tău interior.

Ești mult prea sensibilă
pentru societatea în care
trăim. În fiecare zi care
trece duci „bătălii” dure
cu propriile sentimente și
emoții. Chiar de la începutul săptămânii vei simți o
nevoie neînțeleasă de a te
retrage din mijlocul oricărei conexiuni emoționale.
Poate răspunsurile se află
fix în timpul acela pe care
alegi să îl petreci doar cu
sine.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

În ultima perioadă ai
evitat să mai emiți judecăți de valoare în raport cu
anumite aspecte. Această
decizie ți-a adus stabilitate
psihică și emoțională. Cei
din jur nu au întotdeauna
cele mai rele intenții, după
cum presupui. Chiar dacă te
simți constrâns de anumite
reguli, încearcă să îți dai seama de importanța lor.

Odată ce vei adopta noile
idei care îți traversează mintea, și modul tău de a acționa
va fi mult mai sigur. Întreaga
săptămână se va afla sub influența preponderentă a lui
Jupiter, iar la nivel energetic,
lucrurile vor fi cât se poate de
clare. Indiferent de soluțiile
care îți sunt prezentate de cei
din jur, ești conștient că modul în care gândești este cel
mai elocvent. Din păcate, ai
o atitudine de superioritate.

Deși în acest moment
totul pare să fie stabil din
punct de vedere emoțional, totuși nu te simți împlinit. Ești acompaniat de
o mână de oameni dedicați
și inimoși, iar tu continui
să te simți singur. Ideea de
„echilibru interior” a ajuns
să fie o utopie pentru tine.
În carieră, deși nu faci mai
nimic în acest sens, se întâmplă lucruri notabile.

Mișcarea cosmică a astrelor devine tot mai agitată în raport cu semnul tău
de zodiac. Ai multe lucruri
peste care trebuie să treci,
pe care trebuie să le integrezi în universul propriu,
iar începutul acestei săptămâni este promițător din
acest punct de vedere. Oferă-le celor din jur ocazia să
vorbească despre propriile
sentimente! Fă și tu asta la
rândul tău.

În zilele care urmează reușești să te repoziționezi și
să îți creionezi noi obiective
legate de carieră. Lucrurile
vor intra pe un făgaș normal
odată ce vei prelua controlul. Familia va fi susținătorul
tău principal, indiferent de
ceea ce urmează să trăiești.
Această dinamică pe care o
ai în raport cu cei dragi îți
oferă întotdeauna confort
psihic.

Chiar dacă îți este dificil
să preconizezi asta, viața ta
va avea un nou sens odată
cu luarea anumitor decizii.
Persoane dragi din viața ta
trec prin momente dificile.
Deși empatizezi și rezonezi
cu suferința lor, din fericire
pentru tine, de această dată
vei ști cum să răspunzi în
fața acestei nevoi. Nu vei
mai cădea în plasa altruismului patologic.
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GAZETA de Chișinău
Luni, 26 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
14.50 Filler călătorie
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!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
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
Timişoara
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 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 cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zileiSport
21.00 România 9
22.10 Film: Calea misterelor
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Catherine - bucătar în Irlanda
02.10 Film: Calea misterelor
03.50 Dispăruţi fără urmă
04.40 Serial: Prinţul Jumong
05.55 România 9
TVR 2
07.00 România… în bucate
07.35 Documentar: 360°-GEO
08.35 Discover România
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.29 România… în bucate
17.55 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Osânda
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa

07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Portrete în timp
10.45 Chişinău: ieri şi azi
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.25 Respiro
13.40 Cine vine la noi!
14.35 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Cântec, dor şi omenie
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Concert L. Moraru
18.20 Dimensiunea diplomatică
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 Fabulosul destin al lui
amelie poulain
01.35 Bună dimineaţa
03.20 Dimensiunea diplomatică
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 Manou aventuri în zbor
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 şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Polly Pocket - Puterea celor
mici
14.30 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului

16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie În Secretul Zânei
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 modificare grilă de programe
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 Furia
00.30 Ştirile
01.00 Film The Accountant
03.30 Superspeed la Pro TV
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

PROGRAME TV
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 Omul Uragan
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
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
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф
18.00 Efectul 9.6
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф
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

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 Mega
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 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
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Pro 2

TVR Moldova

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

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 La un pas de România
10.30 Universul credinţei
12.30 Natură şi aventură
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Sport
14.50 Filler călătorie
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!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dosar România
03.00 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
05.50 Discover România
06.00 Electorala 2020. Alege presedintele!

Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Serial: Dragoste şi ură, ep. 763
09.30 Film: DRAGOSTE NEBUNĂ
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.
408
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 28
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
411
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 764
21.00 Film: RĂZBUNARE
22.45 Serial: Mr. Bean, ep. 9 şi 10
00.00 Serial: Mr. Bean: inspectorul
fowler, ep. 9 şi 10
01.15 Alege iubirea
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2

TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
10.30 Universul credinţei
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Catherine - bucătar în Irlanda
8 ep
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!

Vineri / 23 octombrie / 2020
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Cocoşatul
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Catherine - bucătar în Irlanda
02.10 Telecinemateca Cocoşatul
04.00 Discover România
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
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 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.29 România… în bucate
17.55 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Ochi negri 112’
03.10 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
08.30 Domnului să ne rugăm
10.00 Dimensiunea diplomatică
10.30 Focus. Europa
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 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Tezaur
18.45 Respiro
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 Evantai folcloric
00.35 Musafirul
01.05 Bună dimineaţa
02.20 Dor de voi. Emisiune muzicală
02.50 F/d
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 Thomas şi prietenii tăi: Călătorie dincolo de Sodor
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 şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Enchantimals - Căminul nou
14.30 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui

16.30 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie în Puterile Prinţeselor
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 modificare grilă de programe
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 Anna
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 Omul Uragan
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Dora Show (partea 1)
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show (partea 2)
01.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Secretele Puterii
TV8
06.00 Cutia neagră
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф
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
14.15 Наша американская
история

14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф
17.40 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф
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

PROGRAME TV
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04.00 Х/ф
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. 764
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. 28
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
409
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 29
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
412
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 765
21.00 Film: RĂZBUNAREA DRAGONILOR
23.15 Film: RĂZBUNARE
01.00 Nebuni de iubire
02.45 Albumul Naţional
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 Loteria 2020
23.30 Reporter
00.00 Т/с Страх в твоем доме
01.00 Мистические истории
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 Т/с Кухня
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Кухня. Война за отель
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
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00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Miercuri, 28 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 dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360
14.00 Telejurnal Sport
14.50 Filler călătorie
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!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
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 dumneavoastră
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
Timişoara
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Kevin Dundon - 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 cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 România 9
22.00 Adevăruri despre trecut
23.00 Serial: Tut: destinul unui
fărăon, ep. 3
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Kevin Dundon - bucătar în
Irlanda
02.10 Serial: Tut: destinul unui
fărăon, ep. 3
03.00 Ora regelui
03.50 Sport
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
05.00 Tezaur folcloric
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 Destine ca-n filme
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.29 România… în bucate
17.55 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Pierduţi în junglă
22.50 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Câştigă România!
00.45 Engleză la minut

01.10 Film: Pierduţi în junglă
02.40 România… în bucate
03.05 Sport
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 stil nou
10.15 Dor de voi. Emisiune muzicală
10.40 Poezii
11.00 F/d
12.30 Focus. Europa
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 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Viaţa mea
18.40 Cântec, dor şi omenie
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
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
04.30 Ştiri Externe
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Benjamin şi Prinţes Gheţii
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 şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie În Secretul Zânei
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 Manou aventuri în zbor
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 modificare grilă de programe
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 Tokarev
02.00 Arena bucătarilor
02.30 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
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
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Omul Uragan
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
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
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф
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
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. 765
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. 29
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
410
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 30
18.30 Ştiri

Vineri / 23 octombrie / 2020
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
413
20.00 Film: DRAGON BLADE:
ÎNCLEŞTAREA IMPERIILOR
22.15 Film: DORINŢĂ MORTALĂ
00.30 Film: RĂZBUNAREA DRAGONILOR
02.45 Albumul Naţional
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 Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 Т/с Кухня
16.00 Т/с Кухня. Война за отель
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Кухня. Война за отель
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, 29 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 dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.50 Filler călătorie
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!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 A doua Românie 6 ani
00.30 Documentar: - Piele crăpată
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Adevăruri despre trecut
03.00 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
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 Iaşi
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Kevin Dundon - bucătar în
Irlanda
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Akzente
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Handbal feminin Liga Florilor. Etapa 2
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 România 9
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Serial: Tut: destinul unui
fărăon, ep. 4
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Politică şi delicateţuri
01.45 Kevin Dundon - bucătar în
Irlanda
02.10 Serial: Tut: destinul unui
fărăon, ep. 4
02.55 Eu pot!
03.45 Pro Patria
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 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 România… în bucate
16.30 Handbal feminin Liga Florilor
18.00 #NuExistaNuSePoate!
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Invizibil
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.00 Gala umorului
02.50 Filler călătorie toamnă
03.00 Telejurnal
03.35 E vremea ta!
03.50 Discover România
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Filler călătorie toamnă
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Tezaur
10.45 Medalion muzical
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
16.30 Petalo romano
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 Prin muzică în Europa
00.40 Fii tânăr!
01.10 Bună dimineaţa
02.55 F/d
03.40 Viaţa mea
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
04.30 Ştiri Externe
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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 LEGO Friends - Haideţi pe
scenă!
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 şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Puterile
Prinţeselor
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 Thomas şi prietenii tăi: Călătorie dincolo de Sodor
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 modificare grilă de programe
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 O săptămână de coşmar
02.15 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 Omul Uragan
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Lupta în Bucate
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
TV8
06.00 Politiсa

07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф
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
14.15 Наша американская
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф
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
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. 30
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
411
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
414
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 766
21.00 Film: PRIETENUL LA NEVOIE SE CUNOAŞTE
23.15 Film: DRAGON BLADE:
ÎNCLEŞTAREA IMPERIILOR
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Naţional
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 Mega
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

PROGRAME TV
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 Т/с Кухня. Война за отель
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Кухня. Война за отель
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, 30 octombrie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal feminin - Liga
Florilor Etapa 1 - Gloria Bistrita HC Zalau
12.35 Drumuri aproape
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.50 Filler călătorie
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal feminin - Liga
Florilor Etapa 1 - Minaur Baia Mare
- Rapid Bucuresti
16.30 Timişoara, capitală culturală
europeană
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.50 Discover România
19.00 Electorala 2020. Alege presedintele!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
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 Iaşi
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 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 Handbal feminin Liga Florilor. Etapa 3
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.10 Film: Bufniţa Cenuşie
23.10 Omul care dăruieşte oglinzi
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Politică şi delicateţuri
01.45 Exclusiv în România
02.25 Film: Bufniţa Cenuşie
04.20 Telejurnal Ştiri Tema zilei
05.05 Garantat 100%
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 România… în bucate
07.35 Documentar: 360°-GEO
08.35 Discover România
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
09.55 Engleză la minut
10.00 Ferma
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 România… în bucate
16.30 Handbal feminin Liga Florilor
18.00 Documentar: Frumuseţile
Tării Galilor
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!

20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Documentar: Frumuseţile
Tării Galilor
03.00 Filler călătorie toamnă
03.05 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Petalo romano
06.35 Poezii
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Portrete în timp
09.45 În ritmul dansului
10.15 Respiro
10.30 Povestitorul satului. Festival
folcloric
12.00 F/d
12.30 Musafirul
13.00 Miezul zilei
13.25 Tezaur
13.40 Cine vine la noi!
14.35 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Purtătorii de cultură
18.45 Cântec, dor şi omenie
19.00 Mesager
19.50 F/d
20.50 Chişinău: ieri şi azi
21.00 Ştirile
21.25 Zona ARS
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.15 Ştiri Externe
23.40 O seară în familie
00.40 În ritmul dansului
01.10 Bună dimineaţa
02.55 F/d
03.55 Chişinău: ieri şi azi
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
13.25 F/d
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Degeţica
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 şi prietenii
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20.30 Masked Singer România
22.30 Film Atomic Blonde: Agenta
sub acoperire
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
05.30 Superspeed
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 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Ora Expertizei
06.00 Asfalt de Moldova
TV8
06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф
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
14.15 Наша американская
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф
17.30 Cutia neagră. Plus
18.00 Artizanii gustului
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.10 Х/ф
02.00 Ştirile TV8
02.45 Întreabă gheţu
04.00 Х/ф
Pro 2

12.30 Curiosul George
13.30 Manou aventuri în zbor
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Benjamin şi Prinţes Gheţii
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 modificare grilă de programe
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

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

ProTV

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 766
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă

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

Național

13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite,
ep. 412
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
415
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 767
21.00 Serial: Mr. Bean
22.15 Serial: Mr. Bean: inspectorul
fowler, ep. 11 şi 12
23.30 Film: DORINŢĂ MORTALĂ
01.45 Miezul problemei
03.00 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 Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 Т/с Кухня. Война за отель
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Кухня. Война за отель
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, 31 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 Al patrulea gong - Apel la
supravietuire
12.45 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.20 Amintiri din infern
14.50 Documentar: Te iubesc, Ion
şi Doina
16.30 Lumea azi
17.00 Serial: Il Luce
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Omul care dăruieşte oglinzi
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Documentar: Te iubesc, Ion
şi Doina
00.40 Lumea azi
01.10 Destine ca-n filme
02.00 Drag de România mea!
03.50 Discover România
04.00 Omul care daruieste oglinzi
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

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
08.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.00 Eu pot!
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 #Creativ
12.00 Omul care dăruieşte oglinzi
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
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 Rembrandt
Van Rijn - Rondul de noapte
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Colierul de turcoaze
22.55 Dosar România
00.00 Omul care dăruieşte oglinzi
01.00 Lumea azi
01.30 Cooltura
02.00 Film: Colierul de turcoaze
03.35 Sport
03.41 Meteo
03.46 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
21.45 Serial: Viaţa visată
22.50 Zile cu stil
23.45 Discover România
00.10 Film: Bărbierul din Siberia
01.45 Serial: Viaţa visată
02.45 România… în bucate
03.15 Sport
03.55 E vremea ta!
04.15 Serial: Strop şi balonaş
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.30 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.35 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Rosie şi
prietenii săi
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 MeseriAşii
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 F/d
16.00 Artelier
16.30 Art - club (rus.)
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.25 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Film The Con Man
00.05 Ştiri Externe
00.30 Zapovednik
00.45 Concert în Europa
01.30 Serial Poftă bună
02.00 Bună dimineaţa
03.45 Poezii
04.00 Ştiri Externe
04.25 O seară în familie
05.25 Mesager
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06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.00 Barbie Mariposa
09.25 Barbie Fairytopia în Magia
Curcubeului
10.50 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Thomas şi prietenii tăi: Călătorie dincolo de Sodor
14.50 Enchantimals: Poveşti din
Everwilde
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
17.00 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 LEGO Friends - Haideţi pe
scenă!
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 modificare grilă de programe
03.30 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film Povestea delfinului 2

10.00 Новости
10.30 Teleshopping
10.50 Autoblog
11.20 Efectul 9.6
12.10 Teleshopping
12.30 Х/ф
14.40 Teleshopping
15.00 Х/ф
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
00.30 Ştiri de week-end
01.00 Regionalii
01.50 Х/ф
03.30 Ştiri de week-end
04.00 Х/ф
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

13.00 Ferma
15.00 Film Eragon
17.00 Masked Singer România
19.00 Ştirile
20.00 Film Marele zid
22.00 Film Hansel şi Gretel: Vânătorii de vrăjitoare
23.45 Film Umbre întunecate
02.00 Film This Is Where I Leave
You
04.00 Film Dolphin Tale 2
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 Italia, Patria Nostra
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Dora Show
04.00 Asfalt de Moldova
06.00 Lampa fermecată

Minimax

TV8

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică

06.00 Întreabă gheţu
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
413
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: CASANOVA, IDENTITATE FEMININĂ
16.15 Film: PRIETENUL LA NEVOIE SE CUNOAŞTE
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
416
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 Mega
06.00 Шоу Супермамочка
08.00 Шоу Про100 кухня
08.30 Mama mia
09.30 Шоу Про100 кухня
10.30 Teleshopping
11.00 Лица улиц
12.00 Teleshopping
12.30 Шоу Слава Богу ты пришел!
13.30 Telemagazin. Oferta zilei
14.30 М/с Царевны
15.30 Шоу Уральских пельменей
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Шоу Уральских пельменей
19.30 Шоу Русские не смеются
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, 1 noiembrie
TVR Moldova
07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 Alege presedintele!
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Alege presedintele!
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 România are nevoie de artă
16.30 Alege presedintele!
17.00 Serial: -Il Luce
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Alege presedintele!
00.00 România are nevoie de artă
01.30 Garantat 100%
02.20 Vedeta populară
04.00 Conexiuni
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Serial: -Il Luce
TVR 1
07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Handbal feminin Liga Florilor. Etapa 4
17.05 Breaking Fake News
17.40 Rugby Europe Live stadion
17.45 Rugby Europe
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
02.00 Breaking Fake News
02.30 In grădina Danei
02.55 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 Sfânta Liturghie
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Handbal feminin Liga Florilor
12.30 Sănătate cu de toateediţia 22
13.10 Film: Urgia
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: Ilustrate cu flori de
câmp
21.50 Discover România
22.10 Film: Selma - Regatul Unit
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Urgia
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
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17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Dor de voi. Emisiune muzicală
21.00 Ştirile
23.00 Ştirile (rus.)
23.20 Zapovednik
23.35 Film: Pe cont propriu
01.00 Serial Poftă bună
01.30 Bună dimineaţa
03.15 Evantai folcloric
04.15 Concert în Europa
05.00 Mesager
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.00 Barbie Fairytopia în Magia
Curcubeului
09.25 Barbie Mariposa
10.50 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Benjamin şi Prinţes Gheţii
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
17.00 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.35 Degeţica
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

TV8
06.00 Regionalii
07.10 Ştiri de week-end
07.50 Х/ф
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
15.40 Teleshopping
15.55 Reporter de Gardă
16.10 Punct şi de la capăt
17.00 Наша американская
история
18.00 Cutia neagră. Plus
18.30 Oamenii zâmbărele
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Efectul 9.6
22.20 Х/ф
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 Х/ф
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

ProTV
06.00 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Eragon
13.00 Apropo TV
14.00 Ferma
16.00 Visuri la cheie
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film Furios şi iute 4: Piese
originale
22.00 Film Edge of Tomorrow:
Prizonier în timp
00.15 Apropo TV
01.15 Film Atomic Blonde
03.30 Arena bucătarilor
04.00 România, te iubesc!
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecţii de viaţa
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Regina
22.45 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV

Moldova 1

Jurnal TV

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 La datorie
10.50 Respiro
11.00 Ştirile
11.15 Ring star
12.20 Respiro
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.15 Musafirul
15.45 Erudit cafe
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură

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

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
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
414
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Film: CASANOVA, IDENTITATE FEMININĂ
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.
417
20.00 Film: VECINII
23.15 Start show România
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
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 Mega
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 Русские не смеются
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Шоу Уральских пельменей
20.30 Детский КВН
21.30 Шоу Уральских пельменей
22.30 Шоу Полный блэкаут
00.00 М/с Царевны
00.30 Muzica la CTC

24
GAZETA de Chișinău

CĂRĂBUȘI & WOW!

Noi destăinuiri despre
Maria Tănase

Pentru a susține Filarmonica
Națională ,,Serghei Lunchevici”,
mai mulți artiști au dat câteva concerte caritabile – „Pentru inimi
filarmonice”. Interpreta Cristina
Scarlat, inspirată din tezaurul muzical al Mariei Tănase, a cules melodii alese pe care le-a împărtășit
cu publicul său. Pe 18 octombrie,
artista a pășit în scenă cu ,,Dezvăluiri…” despre Maria Tănase.
Pentru GAZETA de Chișinău,
Cristina Scarlat a declarat că orice
artist poartă o răspundere foarte
mare pentru prezentarea în scenă
a imaginii Mariei Tănase.
,,Consider că este o responsa-

bilitate foarte mare, pe care miam asumat-o cu multă atenție,
pentru că n-aș vrea nicicum să
știrbesc din valoarea pe care o
are Maria Tănase. Sunt emoții
mari, dar tare frumoase, emoții
așteptate de mine. Eu am mers
spre acest proiect mai mult de
opt ani și acum am prins la curaj. Am o echipă frumoasă care
mă încurajează să merg înainte”,
ne-a mărturisit Cristina Scarlat.
Concertele caritabile sunt
organizate în parteneriat cu Filarmonica Națională ,,Serghei
Lunchevici”. La eveniment a fost
prezentă și Svetlana Bivol, direc-

torul general al acesteia.
,,Artiștii Filarmonicii dau concerte peste tot, în paralel. Concertul Cristinei Scarlat nu este al
Filarmonicii, dar este organizat de
noi și este o artistă extraordinară,
la care ținem mult. Noi încercăm
întotdeauna să facem proiecte de
calitate, care atrag spectatori simpatici, cunoscători, oameni inteligenți”, a declarat Svetlana Bivol
pentru GAZETA de Chișinău.
Cristina Scarlat a fost acompaniată de instrumentiștii Oleg
Vitliuc (vioară), Ștefan Postoroncă (chitară) și Mihai Postoroncă
(percuție).
,,Am fost dornică de muzică
bună, live, de artă, iar acest eveniment a fost ca un balsam pentru
suflet. Puterea din vocea Cristinei
Scarlat într-adevăr mi-a amintit
de repertoriul Mariei Tănase. Sper
ca publicul să fie receptiv pe parcursul întregului proiect și să contribuie măcar așa la restaurarea
Filarmonicii”, ne-a spus Tudorița
Postolachi, una din spectatoare.
Evenimentul a avut loc în incinta Digital Park. Concertele
caritabile ,,Pentru inimi filarmonice” fac parte din proiectul
,,Live for Life” inițiat de ,,Media
Show Grup”.
Octavian GRAUR
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La suferințele basarabenilor
Îmi vine-un gând, ca un ecou
Ce-mi dă frisoane și fiori:
Când suntem toți conduși de-un bou,
Ajungem țapi ispășitori!...

Gheorghe BÂLICI

Zece urși polari au
încercuit un camion,
pe un drum din
Rusia Arctică

Google, dat în judecată de statul american
Departamentul american al Justiţiei ar urma să dea în judecată
Google pentru încălcarea normelor
concurenţei, având în vedere că şi-a
folosit puterea de pe piaţă pentru
a-şi elimina rivalii, au declarat pentru Reuters şi AP surse care au dorit
să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres.
Google este deţinut de gigantul american din
domeniul tehnologiei Alphabet Inc, a cărui capitalizare bursieră a depăşit 1.000 de miliarde de dolari.
Oficialii american susţin că Google a încălcat
legea în privinţa modului în care şi-a tratat rivalii
în serviciile de căutare pe internet şi reclame, încercând să-i dezavantajeze pentru a păstra monopolul
propriului său motor de căutare şi folosind puterea
semnificativă de pe piaţă pentru a vinde mai multe
reclame. De asemenea, faptul că Google a abuzat de
poziţia sa dominantă în căutările online i-a afectat

şi pe consumatori, nu doar pe concurenţi, apreciază autorităţile SUA.
De mult timp, autorităţile şi
avocaţii clienţilor americani acuză
Google că a abuzat de poziţia sa dominantă în căutările online şi pe segmentul reclamelor pentru a înăbuşi
concurenţa şi a-şi majora profiturile.
Criticii susţin că amenzile de miliarde de dolari
impuse de Comisia Europeană pentru practicile
Google în ultimii ani nu au fost suficient de severe
şi sunt necesare schimbări structurale astfel încât
compania să-și modifice practicile.
Reprezentanţii Google nu au răspuns la solicitările
de a comenta informaţia.
Litigiul judiciar reprezintă cel mai important act
al Guvernului de a proteja concurenţa, de la cazul
împotriva Microsoft, din urmă cu peste 20 de ani.
Agerpres

Alegeți
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în 2021!
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Scene incredibile, cu zece urși
polari – pui și adulți – care au
luat cu asalt o mașină care transporta gunoi, au fost surprinse de
un șofer undeva în Rusia Arctică.
Clipul a fost filmat într-o zonă
neidentificată, însă, potrivit The
Siberian Times, având în vedere
numărul de înmatriculare al camionului, întâmplarea ar fi putut
să aibă loc în arhipelagul Novaya
Zemlya.
Un șofer aflat pe același drum a
filmat cu telefonul mobil zece urși
polari care au încercuit o mașină
de gunoi, iar patru dintre ei chiar
s-au urcat în remorcă, atrași probabil de mirosul gunoiului. În tot

acest timp, puii privesc curioși
camionul, dar și ascensiunea urșilor bătrâni în camion.
Martorul care a surprins scenele l-a prins în imagine și pe
șofer – un tânăr – care vorbea
la telefon exact în momentul în
care unul din urșii mari s-a ridicat
cu picioarele din față pe parbriz.
Toți urșii polari arată sănătoși
și bine hrăniți, însă cel care a filmat clipul sugerează că foamea
i-a făcut să iasă în stradă și să
asedieze camionul.
Deznodământul acestei întâmplări nu este cunoscut.
digi.24

