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Mai rău decât 
Covid doar 
govID poate fi 

Electorala 2020 a început 
în ziua de 12 noiembrie 2019. 
Odată cu demisia guvernului 
Sandu, Dodon și-a pornit ma-
șinăria electorală pentru un alt 
termen. Un an înainte de ziua 
votului, fără ca să știe lumea 
când vor avea loc alegerile în 
2020. Dodon știa exact când 
și de ce un guvern pornit pe 
reforme ar putea să prezinte 
pericol pentru campania sa, 
dar și pentru Dodon personal. 

Guvernul Sandu a fost înlo-
cuit cu guvernul de consilieri 
electorali ai lui Dodon.
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A n c h e t ă

În mai 2016, CNA anunța despre reținerea 
președintelui Federației de Baschet din Republica 
Moldova, Octavian Vucol, și a doi presupuși 
complici de ai săi, un antreprenor și un electrician. 
Cei trei erau învinuiți de implementarea unei 
scheme prin care ar fi deposedat, prin înșelăciune, 
un cetățean al Slovaciei de 210 mii de euro.

Veaceslav NEGRUȚA
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La mai bine de patru ani de la reținerea pentru o 
presupusă luare de mită de 100 de mii de euro, 
fostul ofițer pentru investigații operative din cadrul 
Centrului Național Anticorupție, Ruslan Harcenco, 
este gata să declare în instanță cine sunt foștii 
săi superiori la care ar fi ajuns banii. Harcenco 
pledează în continuare nevinovat și susține că 
este victima unui dosar fabricat, chiar dacă a picat 
testul la poligraf. Fostul ofițer se declară încrezător 
în promisiunile actualului procuror general, 
Alexandr Stoianoglo, că-i va scăpa de pușcărie pe 
toți cei cu dosare fabricate pe criterii politice.

Mita de la CNA
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Redacția GAZETEI de Chișinău vine cu o ofertă pentru Dvs., valabilă 
de azi, 16 octombrie, până la 25 decembrie 2020. 

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

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

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

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

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

Stimați poștași,

A n u n ț  i m p o r t a n t !

  POLITICĂ

C o m e n t a r i u l 

e c o n o m i s t u l u i

A ș t e p t â n d u - l  p e  D o d o u ,  d e v e n i ț i  c o m p l i c i !
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Mai rău decât Covid 
doar govID poate fi 

Cimitirul evreiesc din satul Vadul Rașcov, raionul Șoldănești. Foto: Alex Dimitrov
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electorale ale lui Dodon, dar și să 
fie loiali total necesităților și ca-
priciilor electorale ale lui Dodon.

Astfel, primul element elec-
toral a fost „creditul rusesc”. În 
jurul acestui kuliok pentru Dodon 
trebuia să graviteze toate acțiu-
nile de PR întregul an până la 1 
noiembrie. Toată lumea care a 
mai văzut și auzit promisiuni de 
miliarde și sute de milioane în 
ajun de electorale a presupus le-
jer și nu a greșit – creditul rusesc 
are altă menire decât interesele 
R. Moldova. Iar bani R. Moldova 
nu va vedea din acest credit, doar 
dacă creditorul scoate din R. Mol-
dova mai mult decât oferă. 

Curtea Constituțională a oprit 
în cele din urmă pornirea lui Do-
don. Dar Dodon nu s-a potolit, 
pentru că subiectul său trebuie 
să facă agenda electorală până în 
ziua alegerilor.  

Bugetul 2020 croit de sfetni-
cii lui Dodon a fost și rămâne a 
fi strict pentru a-l avantaja pe 
Dodon în electorală. Au spart 
Fondul rutier și, din banii des-
tinați Fondului rutier (așa cum 
prevede Legea), au inventat un 

Electorala 2020 a început în 
ziua de 12 noiembrie 2019. Oda-
tă cu demisia guvernului Sandu, 
Dodon și-a pornit mașinăria 
electorală pentru un alt termen. 
Un an înainte de ziua votului, fără 
ca să știe lumea când vor avea loc 
alegerile în 2020. Dodon știa exact 
când și de ce un guvern pornit pe 
reforme ar putea să prezinte pe-
ricol pentru campania sa, dar și 
pentru Dodon personal. 

Guvernul Sandu a fost înlocuit 
cu guvernul de consilieri electo-
rali ai lui Dodon. Tot ce trebuia să 
facă guvernul său era să execute 
întocmai indicațiile tehnologilor 
electorali contractați de Dodon, să 
nu iasă în afara intereselor strict 

„fond” separat pentru trotuare 
și alte plăceri în Chișinău. Sute 
de milioane sustrase din bugetul 
de stat pentru un nou așternut la 
picioarele lui Dodon. Ca să vadă 
și primarul Ceban că e dator pre-
ședintelui său. De atâta ar trebui 
să spună și el ceva de bine despre 
„un bun familist și un prieten de 
încredere”. De nevoie. Pentru că 
datoria trebuie întoarsă. 

Între timp, campania începută 
în noiembrie, cu grafic, plan de 
acțiuni, buget, resurse umane și 
administrative, s-a poticnit de Co-
vid-19. Dar mai rău decât Covid 
doar govID poate fi (guvernarea 
lui Igor Dodon). Au murit mulți. 
Prea mulți din cei care trebuia 
salvați în primul rând prin infor-
mare adecvată și promptă. GovID 
a considerat că, după demonstra-
rea de tehnică militară, Covid s-a 
speriat, făcându-i spațiu electoral 
lui govID. 

Dodon personal a neglijat și a 
diminuat pericolele acestei epi-
demii, expunând astfel mai multă 
lume riscului de a se îmbolnăvi 
și a-și pierde viața. Ca să fie mai 
convingători, au făcut și „nunta 

În tot scrutinul său trăsnit
A apărut o veste nouă:
O babă, cică, i-a ghicit
Lui Igoraș, mai ieri, la ouă…

Putea să-ncerce și-n cafea,
Și-n „boghi”, că baba are minte,
Dar, din respect, dorise ea
Ceva doar pentru președinte.

Știind că poate-avea efect,
Chiar dacă l-a sculptat Brâncuși,
Alese oul, că-i perfect
Și place, sigur, și la ruși.

Cum mândru-i de această treabă,
De-un timp la întâlniri, cu fală,
Își face Igoraș, prin babă,
Campanie electorală.

Mai bun ca toți acum se crede,
Fiindcă a muncit vârtos,
Iar în alegeri baba-l vede
Pe el, din nou, victorios.

Că la un ou i-o fi ghicit
Sau la mai multe, vă zic vouă:
Tot mult succes i-a prevestit
Maseuza ce-i ghici la două…

N-a fost un cabinet oval
Ca la Bill Clinton, bunăoară,
Dar, pentru gestu-i epocal,
S-ar vrea ales a doua oară!...

Chiar dacă oamenii nu-l vor
Și la-ntâlniri îl huiduiesc,
Se crede iar învingător… 
Cât ouăle îl fericesc.

Astfel fiind, o să scăpăm
De-acest al ouălor strateg,
Iar, la final, să-i înmânăm,
Cu ouă, un kuliok întreg!...

Gheorghe BÂLICI

Electorală… 
cu ouă

S a l t i m - b a n c

anului” pe timp de ciumă. Suntem 
printre liderii mondiali la Covid. 
Și totul din pricina guvernării lui 
Dodon.  

R. Moldova, în acest an elec-
toral, a fost izolată premeditat 
de Dodon. Pentru că așa a fost 
înțelegerea și „foaia de parcurs”, 
coordonată de creditorul lui Do-
don – prietenul cel cu promisiuni 
Putin. Care e și el amator de „șah 
politic”, iar Dodon e doar un pion 
(”пешка”). 

Această campanie a lui Dodon 
se termină. Perioadă în care Do-
don i-a pus în libertate pe toți 
prietenii fideli ai Kremlinului 
și ai clienților laundromatelor 
întâmplate pe aici. Dodon și-a 
decorat armata de interpreți care 
cântă din repertoriul familiei 
Dodon. Imnul familiei Dodon 
fiind despre „fumul de țigară 
mentolată”. Dodon a reușit să 
se înțeleagă cu „omologul” său 
de peste Nistru cum să le meargă 
schemele mai departe, la doi. Și 
cum, în schimb, „omologul” să-l 
ajute cu niște mii de voturi la 
pachet cu achitarea din kuliokul 
lui Dodon. 

A reușit să împartă lumea, 
chiar și familiile, intrând brutal 
în casele oamenilor prin televi-
ziunile sale și luându-le ce au 
mai drag: liniștea și dragostea. 
A spus-o chiar el: soții se ceartă 
din cauza lui Dodon. Iar cei care 
apucă să-l vadă pe viu – plâng și 
aprind lumânări. Probabil, ca să 
vadă mai bine baba-prezicătoare 
când îi ghicește în ouă. 

Alegerile sunt poimâine. Tră-
dătorii de neam și mincinoșii 
trebuie să răspundă pentru tot 
ce au făcut. Iar Dodon chiar nu 
are nimic sfânt – el măsoară totul 
în kulioace. 

Dodon a făcut mult rău și tre-
buie oprit. La vot. Avem din cine 
alege. Și asta ne lasă speranță și 
încredere că viața noastră aici 
poate fi altfel. Mai bună, mai ome-
nească, mai demnă. Nu trebuie 
să ne alegem cu un rău mai mic, 
când putem să avem parte de un 
Președinte care să ne reprezin-
te. Și noi să ne putem mândri cu 
Președintele Republicii Moldova. 
Pentru că de Dodon mândri nu 
putem fi. 

Veaceslav NEGRUȚA

R a c u r s i

C o m e n t a r i u l  e c o n o m i s t u l u i
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De ce încremeneşte politic „o ţară”

De fapt, din 1991 încoace, după 
destrămarea Uniunii Sovietice 
și apariția acestei mici republici 
artificiale, statutul Republi-
cii Moldova în Europa s-a 
schimbat foarte puţin iar 
temele şi partiturile politice 
sunt cam aceleaşi, chiar dacă 
vechi, erodate și prăfuite, dar încă 
valabile. Nu a apărut nimic nou, 
nimic semnificativ. Un Acord de 
Asociere cu UE în 2014 și ridica-
rea vizelor, atât. Figurile politice 
se mai schimbă, o dată la 8-10 
ani, dar muzica este aceeași, și 
e tot mai puţin interesantă, 
nu numai pentru europeni şi 
pentru România, dar inclu-
siv pentru propriii ei cetă-
ţeni, din care mulți aleg să plece 
în Vest, să evadeze dintr-un spațiu 
înghețat geopolitic și fără speranță 
și să înceapă o viață nouă.

Depopularea Republicii 
Moldova a fost una dintre cele 
mai severe din lume, republica de 
peste Prut pierzându-și în ultimii 
29 de ani peste 30% din popula-
ţie sau chiar mai mult, dacă luăm în 
considerare și secesiunea de facto a 
Transnistriei. Dar numărul mic de 
oameni nu este singura problemă a 
acestei „invenții” rusești, vulnera-
bilizată în primul rând de lipsa de 
identitate națională și, s-o spunem 
direct, de lipsa unui loc pe hartă. 
Pur și simplu nu prea este loc pe 
harta Europei pentru acest stat aflat 
în căutarea unei identități de un 
fel sau altul.

Toată lumea știe că există po-
poare fără ţară, iar exemplul cel 
mai cunoscut și mai tragic pe plan 
internațional este cel al kurzilor. 
Dar puțini realizează că există 
şi ţări fără popor, Republica 
Moldova fiind unul din aceste triste 
exemple de experimente nereușite 
făcute în laboratoarele ideologice 
sovietice, din care nu a ieșit nimic. 
O mare parte români, o parte ruși 
și o parte ucraineni aveau din start 
șanse foarte puține să reușească să 
facă împreună „o țară”. Și nici nu au 
reușit. S-au străduit unii să inven-
teze „moldovenismul”, pentru 
a anima și închega puțin atmosfera 
post-sovietică, o formă fără fond, 
care a produs mai mult rău decât 
bine unei populații confuze și de-
busolate, care nu înțelege dacă are 
un „rost politic” în lume, altul decât 
de a întregi spaţiul tampon pe 
care şi l-a creat Rusia, de la 
Marea Baltică la Marea Nea-
gră, pentru a se separa de spațiul 
strategic occidental.

N imic nou în Republica Moldova. Peste câteva zile, 
alegeri prezidențiale. Vor intra în turul al doilea 
Igor Dodon și Maia Sandu. La fel ca în 2016. Va 
câștiga Igor Dodon. La fel ca în 2016. Se va discuta 

iarăși, între cele două tururi, de opțiunea pro-Rusia versus 
opțiunea pro-UE. La fel ca în 2016, 2012, 2009, 2005, 2001…

Valentin NAUMESCU 

Dar să revenim la alegerile care 
urmează pe 1 noiembrie. Puțin 
interes, puțină emoție. Mai stinse 
chiar ca în trecut, dar pe aceleași 
coordonate. Candidatul Rusiei, 
Igor Dodon, este singurul care 
nici nu își mai ascunde afilierea, 
tocmai pentru că strategii ruși l-au 
asigurat că nu are nimic de pier-
dut cu această asumare. Același 
discurs plat, cenușiu, bolovănos, 
de parcă ar fi nepotul lui Vladimir 
Voronin (2001-2009), dus însă 
mai mult pe la școala politică de 
la Moscova chiar decât bătrânul 
comunist, care mai scăpa din când 
în când câte o vorbă neaoșă și câte 
„o aroganță” moldovenească, așa 
cum a făcut cu Planul Kozak în 
2003. Cel nou este însă complet 
teleghidat, un roboțel tras cu cheia 
și plătit de la Kremlin, un agent 
de influență al Moscovei fără nicio 

noimă, fără niciun haz. 
De partea cealaltă, cea care ar 

fi trebuit să fie în mod limpe-
de şi ferm candidata UE şi a 
României a ezitat să îşi asu-
me acest rol curajos, fiindu-i 
parcă rușine să se prezinte astfel 
și să-și asume această identitate 
politică, de parcă pro-rușii din re-
publică s-ar gândi vreun moment 
să o voteze. Doamna Maia Sandu, 
după gafa uriaşă a guvernului 
făcut împreună cu partidul 
lui Dodon (despre care am scris 
tranșant, în 2019[1]), coaliție din 
care a fost repede și previzibil dată 
afară, așa cum lasă mafioții pe ci-
neva jos din mașină pe centura ora-
șului după ce nu mai au nevoie de 
serviciile respective, a preferat să 
facă o campanie mică, de partid, 
să își întărească poziția de lider al 
opoziției, oarecum dând semne că 
știe că nu are șanse să câștige dar 
este interesată să rămână totuși 
pe scena politică, arătând că este 
măcar în fața celorlalți candidați 
pro-europeni și pro-români din 
cursă. Mic obiectiv.

Pentru înfrângerea lui 
Dodon, ar fi fost necesară 
o campanie mare, entuzias-
tă şi construirea unei largi 
coaliţii pro-europene. Dacă 
doamna Maia Sandu ar fi dorit cu 

adevărat, România putea da un 
semnal clar în acest sens. Dar în 
politică și diplomație și „tăcerea 
este un răspuns”…

Acest val așteptat al schimbă-
rii nu s-a produs și nu e o mare 
supriză. UE a încurcat cât a pu-
tut lucrurile în 2019, când fostul 
comisar pentru extindere Hahn, 
aflat la final de mandat în vechea 
Comisie Juncker și în căutarea 
unui nou mandat în Comisia von 
der Leyen, voia să rezolve rapid 
criza guvernamentală de la Chi-
șinău – pentru a nu se prezen-
ta cu „restanțe” – și a convins 
Bruxelles-ul să accepte să bată 
palma cu Putin pentru formarea 
guvernului, sub acoperișul ideii 
nobile a „îndepărtării oligarhu-
lui Plahotniuc de la putere”. Și 
administrația Trump a girat indi-
rect înțelegerea, prin intermediul 
ambasadorului american.

Scump se mai plăteşte, 
chiar și acum, greșeala com-
binației de atunci cu Dodon și 
cu agenții Rusiei… Propunerea 
mea fusese ca, având în vedere 
lipsa evidentă a unei soluții bune 

pentru Republica Moldova, blo-
cul Maia Sandu-Andrei Năstase 
să stea pur și simplu deoparte, 
să nu gireze nimic în acea fază, 
chiar dacă s-ar fi repetat alegerile 
parlamentare sau Plahotniuc și-
ar fi impus până la urmă un nou 
guvern, cu ajutorul socialiștilor. 
Nu trebuiau să se amestece în acea 
combinație sulfuroasă. Momentul 
lor nu venise. Mai era nevoie de 
câțiva ani de răbdare.

Din păcate, orbiți de furie, de 
ura împotriva lui Plahotniuc (le-
gitimă, probabil) și de graba de 
a sări pe un cal (care s-a dovedit 
de carton), Maia Sandu și Andrei 
Năstase au stricat totul. Aveau 
potenţialul de a câştiga ur-
mătoarele alegeri, chiar dacă 
pe cele din februarie 2019 le pier-
duseră. Un partid care pierde ale-
gerile trebuie să stea în opoziție 
și să se pregătească serios pentru 
viitoarele competiții, nu să intre 
pe ușa din dos la guvernare, fă-
când un compromis care o să doa-
ră până la sfârșitul vieții.

Mă tem că, în turul al doilea, di-
ferenţa dintre Igor Dodon şi 
Maia Sandu va fi chiar mai 
mare ca în 2016. Atunci i-au de-
partajat doar 70.000 de voturi. 
Pierderea primăriei tradițional 
liberale și pro-europene a Chiși-

Cazul Republicii Moldova, unde pare că nimic nu se mai poate întâmpla. Dar trebuia să existe un asemenea stat?

năului, în noiembrie anul trecut, 
după rușinea guvernării ratate cu 
socialiștii, a fost un semnal greu 
dar relevant.

Din România nu mai vine 
niciun semnal intens de sus-
ţinere, ca în anii trecuți. Maia 
Sandu nu a dorit să se asocieze cu 
imaginea României iar discursul ei 
pro-european a fost cam abstract 
și fad. Tinerii şi-au pierdut în-
tre timp entuziasmul. Fuseseră 
influențați să creadă puternic în 
marele obiectiv anti-Plahotniuc, 
au susținut cu naivitate în vara lui 
2019 soluția „monstruoasei coali-
ții” cu socialiștii lui Dodon și, după 
ce au văzut cât de rău s-a terminat, 
au tăcut și nu îi mai interesează 
campania de acum.

Candidații cu discurs clar 
pro-românesc („unioniștii”) sunt 
din păcate cei „minori politic” și 
vor înregistra fiecare sub 10%, 
cu un scor ceva mai bun pe 
care îl va obţine probabil 
domnul Andrei Năstase, dar 
insuficient pentru a se apropia 
măcar de șansa turului al doilea. 
Nici măcar ei nu au putut să se 

unească, despre ce unire cu Româ-
nia vorbesc? Renato Usatîi, și 
el cu voturi undeva între 5-10%, 
obținute din mocirla business-uri-
lor dubioase ale spațiului post-so-
vietic și a pro-rusismului fetid, 
se pregătește deja să se facă util 
Moscovei și să îl susțină pe Igor 
Dodon în turul al doilea.

Ieri, în cadrul „Dialogurilor 
ICDE”, profesorul Radu Carp 
a oferit o altă explicație intere-
santă pentru încremenirea po-
litică și lipsa de speranțe de la 
Chișinău. Scandalul furtului 
miliardului din băncile mol-
dovenești, petrecut din neferici-
re în guvernările pro-europene, 
atârnă încă foarte greu în balanța 
opțiunilor politice și este aproa-
pe imposibil să mai aprinzi focul 
entuziasmului pro-UE după atâ-
tea dezamăgiri, un declin înce-
put odată cu întemnițarea pentru 
corupție a fostului premier Vlad 
Filat și căderea lamentabilă (tot 
pe acuzații de corupție) a fostu-
lui primar liberal al Chișinăului, 
Dorin Chirtoacă.

Aici, în acest punct mort, se 
află captivă Republica Moldova. 
Privind la scara istoriei recente, 
prea multe nu s-au întâmplat după 
1991. Între 2009 şi 2019, vreo 
zece ani, a pâlpâit oarecum 

flacăra speranţelor pro-eu-
ropene, au fost câteva guvernări 
chinuite autointitulate „pro-eu-
ropene”, care s-au destrămat în 
scandaluri interminabile, s-au 
refăcut și iar s-au scindat, pentru 
a sfârși care prin închisori, care 
prin cumplite decepții, care prin 
anonimat politic.

UE şi SUA nu mai ştiu sau 
nu au ştiut niciodată ce să 
facă cu Republica Moldova. 
România a fost, la rândul 
ei, nepricepută şi lipsită 
de viziune (sau de voinţă şi 
interes real?) în ultimii 30 
de ani. Doar Rusia dă semne că 
știe exact care este întrebuința-
rea micii republici. Un spațiu pe 
care îl controlează (parțial) dar 
nu îl dorește cu adevărat, pe care 
îl ține blocat și fără speranțe, în 
care singurul interes este să nu 
pătrundă aerul occidental și ro-
mânesc, pentru a nu vedea mâi-
ne-poimâine fluturând steagul 
albastru al UE sau ridicându-se 
baze militare americane. În rest, 
mize mici, ceva import de vin și 
fructe, oricum nesemnificativ pen-
tru piața rusească, un strop de gaz 
și câteva zeci de mii de muncitori 
ieftini din republică pe șantierele 
sau câmpurile din Rusia, cei care 
nu s-au încumetat să plece spre 
Vest. O nimica toată, adică, pentru 
Rusia. Cu o altfel de negociere 
a Occidentului cu Rusia, Mos-
cova ar putea fi convinsă să eli-
bereze din captivitate acest mic 
spațiu post-sovietic, de care are 
mult mai puțină nevoie decât sunt 
unii tentați să creadă.

Dacă ați fi întrebat orice student 
de la Relații Internaționale până 
acum câteva luni care este țara din 
Vecinătatea Estică a UE în care 
nu se întâmplă nimic, toți v-ar fi 
răspuns, fără ezitare, Belarus. Dar 
Minskul s-a trezit, iată, toc-
mai pe când Chişinăul a ador-
mit. Poate cândva, peste ani, o altă 
generație de politicieni, redesco-
perind istoria dar având o viziune 
clară și lucidă asupra viitorului, 
își va pune serios întrebarea dacă 
un asemenea stat chiar trebuia 
inventat și menținut artificial „pe 
aparate” de Marile Puteri (nu că ar 
fi singurul) iar soluţia nu ar veni 
cumva pe cale rațională. Dar nu, 
nu acum și nu cu acești oameni 
politici, nici cu cei locali, nici cu 
cei de la Est, nici cu cei de la Vest 
de Chișinău. 

Valentin Naumescu este pro-
fesor de relații internaționale la 
Facultatea de Studii Europene 
a Universității Babeș-Bolyai 
Cluj-Napoca și președintele Aso-
ciației Inițiativa pentru Cultură 
Democratică Europeană (ICDE). 
Este expert independent și eva-
luator al Comisiei Europene în 
domeniul relații internaționale 
din 2015 și coordonatorul pro-
gramului de master în Relații 
Internaționale, Politică Externă 
și Managementul Crizelor de la 
Facultatea de Studii Europene a 
UBB Cluj. Valentin Naumescu a 
fost secretar de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe (2005-2007) 
și consul general al României la 
Toronto (2008-2012).

https://spotmedia.ro/



Vineri / 30 octombrie / 2020

4
GAZETA de Chișinău

Eu cu cine votez?
„Eu cu cine votez?” este întrebarea emblematică 
din piesa „O scrisoare pierdută” de Ion Luca 
Caragiale, scrisă în anul 1884. Întrebarea 
cetățeanului turmentat, cel care era debusolat 
de haosul politic, este la fel de actuală, după 
136 de ani de la scrierea piesei. Majoritatea 
moldovenilor sunt turmentați de învălmășeala 
electorală. GAZETA de Chișinău a realizat un 
sondaj inspirat din acest laitmotiv.

Întrebarea cetățeanului turmentat al lui I. L. Caragiale, debusolat de haosul politic din societate, 
este actuală și după 136 de ani

S O N D A J

Vasile Nedelciuc, 
ex-deputat în primul 
Parlament: „Ar fi 
dezastruos să-i vedem 
în turul doi pe Dodon 
și pe Usatîi”

Aproape toate sondajele pu-
blicate până acum de instituții 
cât de cât credibile în domeniul 
cercetării opiniei publice arată că 
în alegerile actuale Renato Usatîi 
și Igor Dodon se întrevăd în cei 
trei din capul listei în preferin-
țele alegătorilor. Dacă lucrurile 
stau așa, ar fi, în opinia mea, de-
zastruos să vedem în turul doi al 
alegerilor pe Dodon și pe Usatîi. 
În aceste condiții, persoana din 
partea electoratului democrat, 
european, românesc, care ajunge 
printre cei trei, trebuie votată. Și 
asta doar pentru a-l exclude pe 
Renato Usatîi din competiția din 
turul doi. Este o gândire pragma-
tică, bazată pe realitățile locului. 
După cum se vede, Maia Sandu 
este cea care intră în cei trei. Per-
sonal, aș putea să votez pentru alt-
cineva, dar, realistic vorbind, nu 
văd ca altcineva să ajungă printre 
cei trei. Eu vreau ca în turul doi 
să ajungă Maia Sandu și cu Igor 
Dodon, iar cu sprijinul celorlalte 
forțe politice, până la urmă, să 
învingă un reprezentant al for-
țelor democratice, pro-europene 
și pro-românești din Republica 
Moldova pentru că președinția 
pe care a exercitat-o până acum 
Dodon este o rușine națională.”

Sergiu Gaibu, economist, 
Expert-Grup: „Când 
selectați candidatul, 
parcurgeți câțiva pași prin 
metoda excluderii”

„Eu aș îndemna electoratul, 
atunci când selectează candidatul, 
să parcurgă câțiva pași prin meto-
da excluderii: Să se documenteze 
despre integritatea candidatului, 

dacă are averi și cheltuieli vădit 
nejustificate. Dacă da – aceștia 
se exclud din opțiunea de vot. Să 
se documenteze despre promisi-
unile anterioare, cât a realizat din 
acestea, activitatea în funcții de 
stat. Iarăși, dacă sunt deficiențe 
grave (obiective, nu inventate de 
alții), să fie excluși din lista de 
opțiuni. Să evalueze rezonabili-
tatea programului electoral. Dacă 
acesta abundă de promisiuni fără 
mecanisme de implementare sau 
promisiunile depășesc clar capa-
citățile Republicii Moldova de a fi 
implementate, se exclud din listă. 
Pentru aceasta e bine să verifice 
părerile experților de profil. Dacă 
rămâne mai mult de unul în listă, 
îl alege pe cel ale cărui convingeri 
îi sunt mai aproape.”

Iulian Filip, poet: „Numai 
unul asigură schimbarea 
spre calitatea pe care o 
revendicăm”

„Eu sunt de acord cu Pavel Filip 
care a zis că Partidul Democrat nu 
înaintează un candidat la preșe-
dinție, întrucât sunt numai doi 
concurenți. Dintre cei doi concu-
renți, eu îl văd numai pe unul care 
asigură schimbarea spre calitatea 
pe care o revendicăm, pe care o 
vrem. E vorba de Maia Sandu.” 

Grigore Vasilache, 
directorul Liceului Teoretic 
„Mircea Eliade” din 
Chișinău: „Trebuie 
să demonstrăm că suntem 
mulți unioniști”

„Eu votez pentru Octavian 
Țîcu pentru că sunt unionist și 
vreau unirea cu România. Îmi 
pare rău că nu va trece în turul 
doi. Eu vreau unire. Vreau un 
președinte unionist. Îmi pare 
rău că Țîcu și Chirtoacă nu se 
unesc sau măcar să cedeze pe 

ultima sută de metri ca să rămâ-
nă unul singur. Eu credeam că 
Tudor Deliu și Dorin Chirtoacă o 
să dea voie să rămână un băiat, 
ca să luăm mai multe procente. 
Sunt convins că el nu va trece 
în turul doi, dar noi trebuie să 
demonstrăm că suntem mulți 
unioniști. De-atâta trebuie să 
votăm pentru Octavian Țîcu.

Virginia Negru, 
economistă: „Suntem
 dispuși să-l votăm 
pe Octavian Țîcu”

„Noi suntem dispuși să-l votăm 
pe Octavian Țîcu pentru că sun-
tem unioniști. În turul doi, dacă 
iese Maia Sandu, mergem cu ea.” 

Petru Macovei, director 
executiv al Asociației Presei 
Independente: „O persoană 
integră care nu va fura din 
banul public”

„Eu votez pentru o persoană 
integră, care sigur nu va fura din 
banul public și nu va permite să 
fure altora.” 

Alexandru Arseni, 
ex-deputat în Legislativul 
din 1991: „Chem alegătorii 
să se mobilizeze”

„Nu te bucura de un vot prost 
și de un conducător prost care azi 
ți-a adus avantaje, pentru că mâine 
neapărat vei cădea victimă cu toate 
consecințele a acestui conducător 
prost, din punct de vedere admi-

nistrativ, juridic și politic. Ferici-
rea oamenilor se bizuie pe lucruri 
sănătoase, sincere și curate. Nu 
pe minciună și înjosirea demni-
tății umane. Chem alegătorii să 
se mobilizeze pentru că asta-i o 
răspundere, nu doar un drept. E o 
răspundere pentru propria soartă, 
pentru copii și nepoți. Așteptăm să 
vină Iisus Hristos să curețe grâul 
de neghină. Noi trebuie să facem 
acest lucru în fiecare zi, dar mai 
ales la alegerile prezidențiale și 
parlamentare. Alegerile prezi-
dențiale exprimă modalitatea de 
coagulare a concepției sănătoase 
a societății, nu de dezbinare.” 

Anatol Arhire, ex-deputat 
în Parlament: „Sunt român, 
unionist, naționalist”

„Anatol Arhire rămâne fidel 
acestui principiu: Sunt român, 
unionist, naționalist. Eu votez un 
unionist. Noi trăim într-un stat 
asemenea puiului fără cloșcă. 
Exact ca în perioada medievală: 
este stăpânul de sclavi și sclavii.” 

Valentin Chilat Cornaci, 
ex-deputat, agricultor, 
Bârnova, Edineț: „E târziu 
să dai sfaturi celor care nu 
au nevoie de ele”

„Electoratul unionist în aceste 
alegeri nu mai are opțiuni care 
să-i aducă vreun câștig. Și vina îi 
aparține. Orice vot al lui va fi egal 
cu zero! Poate doar să-și potoleas-
că orgoliul și să se mulțumească, 
că este consecvent în eșecuri. E 
târziu să mai dai sfaturi celor care 
n-au avut și nu mai au nevoie de 
ele. Mi-am bătut gura din 2016 
până azi și degeaba. Vă plac acești 
lideri răsuflați, aroganți, imperti-
nenți – votați-i. Și eu personal îi 
voi vota pe ei, pe toți candidații 
unioniști odată, după cum m-au 
tratat pe mine așa îi voi trata și eu 

pe ei. Restul facă ce vor, să stri-
ge în continuare „Numai!” și la 
urmă s-o voteze pe „salvatoarea 
națiunii”. Ori Dodon, ori Usatîi, 
ori Sandu, tot un drac.” 

Bujor Popușoi, colonel (r), 
mun. Bălți: „Nu-l voi vota 
pe Igor Dodon”

„Privitor la dezbaterile ignorate 
de către președintele în exercițiu, 
ar fi fost normal ca Igor Dodon 
să le fi acceptat și, ca bărbat, să 
răspundă. De ce nu? Iar bătălia 
verbală să se desfășoare în stu-
dio/scenă! Nu mai acceptăm să 
dezbinați societatea! Să ațâțați 
spiritele și să vă ascundeți în spa-
tele bodyguarzilor care primesc 
bani publici. Iar oamenii să deci-
dă. Personal, nu-l voi vota pe Igor 
Dodon. Ca rezultat al neluărilor de 
masuri privitor la una din scheme-
le de furt la ÎS ,,CFM” prin care, 
anual, se fură două milioane de 
lei. Consider că nu-l vor vota nici 
sutele de angajați ai ÎS ,,CFM”, 
rămași dezamăgiți. Iar pentru că 
fuge de dezbateri nu-l vor vota 
nici ceilalți cetățeni ai RM care au 
crezut în promisiunile sale goale.”

Vasile Vârlan, pensionar 
din Coteala, Briceni: „Cei 
700.000 de deținători ai 
cetățeniei române de ce nu 
susțin ideea unirii?”

„Andrei Năstase e al nostru, dar 
el spune că, dacă i-a cedat Maiei în 
2016, acum să-i întoarcă. Dar ce, 
noi aici am împrumutat o pâine sau 
o jucărie și acum o dăm de la unul 
la altul? Nu! Aici e responsabili-
tate. Tudor Deliu e bun, dar n-are 
electorat pentru că PLDM, după 
tot ce s-a întâmplat cu Vlad Filat, 
e discreditat. Eu cred că trebuie 
susținută masiv Maia Sandu. Dacă 
toți ar lăsa orgoliile la o parte și 
ar vota-o pe ea, aceasta ar câștigă 
alegerile din primul tur. Cei care 
vor să-l voteze pe cel cu „kuliokul” 
sau pe Usatîi să se gândească la 
viitorul copiilor și nepoților. Dar 
cei 700.000 de deținători ai cetă-
țeniei române de ce nu susțin ideea 
unirii? Sau și-au luat pașapoarte 
și buletine românești doar pentru 
interesele lor meschine?!” 

Sondaj realizat 
de Natalia MUNTEANU
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Mita de la CNA
La mai bine de patru ani de la reținerea 

pentru o presupusă luare de mită de 
100 de mii de euro, fostul ofițer pentru 
investigații operative din cadrul Centrului 

Național Anticorupție, Ruslan Harcenco, este gata 
să declare în instanță cine sunt foștii săi superiori 
la care ar fi ajuns banii. Harcenco pledează în 
continuare nevinovat și susține că este victima 
unui dosar fabricat, chiar dacă a picat testul 
la poligraf. Fostul ofițer se declară încrezător 
în promisiunile actualului procuror general, 
Alexandr Stoianoglo, că-i va scăpa de pușcărie pe 
toți cei cu dosare fabricate pe criterii politice.

36 de ședințe de judecată fără un rezultat

În mai 2016, CNA anunța des-
pre reținerea președintelui Fede-
rației de Baschet din Republica 
Moldova, Octavian Vucol, și a doi 
presupuși complici de ai săi, un 
antreprenor și un electrician. Cei 
trei erau învinuiți de implemen-
tarea unei scheme prin care ar fi 
deposedat, prin înșelăciune, un 
cetățean al Slovaciei de 210 mii 
de euro.

Pretinsa escrocherie 
de la care au început 
necazurile lui Harcenco

Procurorii susțin că anume Oc-
tavian Vucol este cel care l-ar fi 
convins pe cetățeanul slovac să in-
vestească 340.000 de euro pentru 
construcția unui complex sportiv 
multifuncțional pe strada Tranda-
firilor din Chișinău, pentru Fede-
rația Națională de Baschet. După 
cum au stabilit anchetatorii, Fe-
derația de Baschet nu planifica 
și nici nu avea posibilitatea de a 
realiza acest proiect. Mai mult, nu 
avea niciun drept asupra terenului 
de 0,4 ha pe care, chipurile, urma 
să fie construit complexul sportiv. 
De asemenea, nu dispunea nici 
de certificatul de urbanism, cu 
atât mai mult de autorizația de 
construire, documente absolut 
necesare pentru edificarea unei 
construcții.

Astfel, slovacul a transferat pe 
conturile Federației de Baschet 
din Moldova 210.000 de euro, 
bani în numerar, în calitate de 
avans pentru începerea lucrări-

Julieta SAVIȚCHI

lor de proiectare a complexului 
sportiv.

Dosarul a ajuns în gestiunea 
magistratului Constantin Roșca 
de la Judecătoria Chișinău, iar 
prima ședință a avut loc pe data 
de 13 iulie 2016. De atunci au fost 
numite 93 de ședințe, dar majori-
tatea din ele au fost amânate din 
diferite motive. Dosarul se află 
la etapa audierii inculpaților, iar 
următoarea ședință a fost progra-
mată pentru data de 3 noiembrie.

Intervenția diplomatului 
slovac și reținerea 
ofițerului CNA

La scurt timp după reținerea 
lui Vucol, pe 3 iunie 2016, a fost 
reținut Ruslan Harcenco, suspec-

tat că ar fi luat de la Vucol, cu 
aproape jumătate de an înainte de 
reținerea sa, o sută de mii de euro, 
pentru mușamalizarea dosarului. 
Denunțul, potrivit procurorilor, 
ar fi fost făcut de Vucol chiar din 
izolatorul CNA.

Surse din cadrul instituției ne-
au comunicat că, de fapt, reținerea 
lui Vucol, iar mai apoi a lui Harcen-
co nu au fost întâmplătoare. Direc-
torul CNA din perioada respectivă, 
Viorel Chetraru, ar fi intervenit 
personal după ce la el în audiență 

ar fi venit ambasadorul Slovaciei. 
Diplomatul ar fi intervenit în urma 
plângerii conaționalului său că cei 
de la CNA au lăsat dosarul său pe 
linie moartă, iar cineva chiar ar fi 
luat mită pentru asta.

Probele invocate și schema 
rămasă neelucidată

Ruslan Harcenco a pledat ne-
vinovat chiar de la început. Deja 
trecuse jumătate de an din mo-
mentul comiterii infracțiunii in-
criminate, iar despre principala 
probă într-un dosar de corupție, 
flagrantul, nici nu putea fi vorba.

Astfel, principala probă a fost 
urmărirea traseului telefonului 

mobil al ofițerului, care a coin-
cis după locație cu declarațiile 
făcute de Vucol. Totodată, a fost 
organizată și o confruntare dintre 
Harcenco și Vucol.

Procurorii bănuiau că Ruslan 
Harcenco ar fi fost doar executo-
rul, iar grosul banilor ar fi ajuns la 
unul din șefii săi și la un procuror 
anticorupție. Viorel Morari, șeful 
Procuraturii Anticorupție din pe-
rioada respectivă, declara presei 
că nu exclude că în acest caz ar 
mai putea fi implicat cineva din 

CNA și că denunțul ar putea fi o 
răzbunare din partea lui Vucol. 

„Investigăm cazul sub două 
aspecte și nu excludem că ar 
putea fi o răzbunare din partea 
denunțătorului. Pe de altă parte, 
dacă faptele se vor adeveri, vom 
verifica dacă au fost implicați și 
alți angajați de la CNA. Mă îndo-
iesc că o sumă atât de mare a fost 
luată de un singur om”, a spus 
atunci Viorel Morari.

Poziția lui Harcenco rămânea 
neclintită și acesta a acceptat pro-
vocarea de a fi testat la poligraf. 
Ofițerul a picat testul, dar oricum 
a respins acuzațiile și nu i-a de-
nunțat pe presupușii complici.

Ruslan Harcenco, gata să 
facă declarații despre 
beneficiarul celor o sută 
de mii de euro

La ședința din 26 octombrie 
2020, Ruslan Harcenco era gata 
să facă declarații în instanță des-
pre cine ar sta în spatele mitei de 
100 de mii de euro. Avocatul Igor 
Hlopețchi a înaintat instanței un 
demers în care a solicitat ca ședin-
ța de judecată să fie înregistrată 
video, ca ulterior să fie exclusă 
orice bănuială în privința auten-
ticității declarațiilor.

Președintele completului de 
judecată, Ștefan Corcea, a admis 
demersul, dar a amânat ședința pe 
motiv că instanța nu era pregătită 
momentan pentru înregistrarea 
video.

Ce ne-a dezvăluit Ruslan 
Harcenco

Imediat după ce a părăsit sediul 
instanței, Ruslan Harcenco ne-a 
făcut câteva dezvăluiri, dar s-a 
abținut să ne ofere și nume con-
crete, ca fiind „prematur”.

„Se ascunde adevărul din do-
sar, se ascunde adevărul despre 

persoanele implicate, precum și 
modalitatea în care au fost extor-
cați banii aceștia. Dar, din infor-
mațiile care sunt, noi cunoaștem 
deja cine e implicat în extorcarea 
banilor, cine și cum, din cadrul 
colegilor din CNA, dar și din ca-
drul Procuraturii Anticorupție, a 
făcut asta”, a spus ofițerul. 

Întrebat dacă persoanele re-
spective activează în continuare 
în cele două instituții, Harcenco 
a declarat că au rămas câțiva, dar 
majoritatea s-au transferat în alte 
instituții.

În ajutor lui Harcenco i-a venit 
avocatul său, care a spus că exami-
narea dosarului se tergiversează, 
iar asupra sa și a clientului său se 
fac presiuni. 

„Este un dosar fabricat, iar 
examinarea în instanță se tergi-
versează. Au fost schimbate deja 
trei complete de judecată, iar exa-
minarea se află la etapa audierii 
inculpatului. Avocații au fost ame-
nințați cu răfuiala fizică. La etapa 
urmăririi penale, în timp ce clientul 
meu se afla în izolator, la el au fost 
trimise persoane neautorizate, care 
i-au cerut să ia asupra sa întreaga 
vină. Ca ulterior să-și ușureze mun-
că și să-și ascundă incompetența 
profesională în acest dosar. S-au 
efectuat percheziții la clientul meu 
și nu au fost găsite cele o sută de 
mii de euro. Pentru că nu le-a luat 
el. Dar prin acest dosar fabricat s-a 
încercat să fie acoperiți cei care au 
luat de fapt banii.

Ce spun procurorii

Elena Cazacov, acuzatoarea în 
dosarul Harcenco, ne-a declarat 
că cercetarea judecătorească con-
tinuă, iar inculpatul nu se află în 
lista celor cu dosare pretins fa-
bricate. Procurora a respins acu-
zațiile fostului angajat al CNA că 
ar fi fost obligat să treacă testul 
la poligraf și a precizat că de fapt 
inițiativa a venit din partea sa.

L-am contactat și pe fostul șef 
al Procuraturii Anticorupție, Vi-
orel Morari, care ne-a declarat că 
există probe suficiente care să-l 
incrimineze pe Harcenco, însă nu 
crede că acesta este vinovatul prin-
cipal. „Știu că nu e un om rău și 
este un bun profesionist. Chiar el 
a cerut să fie testat la poligraf, dar 
rezultatul a fost în defavoarea lui. 
Eu bănuiam că a fost folosit, mai 
bine zis a fost executorul șefilor săi. 
Suspiciunile duceau la un șef de 
direcție de la CNA și un procuror 
anticorupție. Dar Ruslan Harcenco 
nu a dorit să colaboreze cu noi, 
nu a spus nici un nume pe durata 
anchetei”, a precizat Morari.

Ruslan Harcenco

Octavian Vucol

„Nimic nu e fără geopolitică în R. Moldova. Chiar și coaliția an-
ti-geopolitică PSRM-ACUM a fost un gest eminamente geopolitic. Pur 
geopolitic! …E culmea să toți cei din afară văd asta, doar unii din Chi-
șinău, nu. Europa și Rusia au marcat asta foarte bine. Pe de-o parte, 
președintele grupului PPE și ministrul german al apărării o sprijină 
pe Maia Sandu, Lavrov, Narîșkin sau Putin, pe Igor Dodon… Ce vreți 

mai geopolitic decât atât? ...Mesajele geopolitice sunt evidente. Pentru 
ruși, Germania înseamnă Europa, iar PPE este tot Europa. Deci ei au 
anunțat clar că Europa se luptă cu ei în R. Moldova, și ei cu Europa.”

Dan Dungaciu, director al Institutului de Știinţe Politice 
şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române
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După noi, potopul. 
Planul „anticriză” 
al guvernului lui Dodon

În loc să se preocupe de salvarea 
economiei în fața impactului devastator al 
coronacrizei, Guvernul de la Chișinău s-a 
îngrijit în acest an de cum să-l facă pe Igor 

Dodon președinte pentru a doua oară. Drept 
urmare, economia reală e la pământ, iar în 
curând nu vor exista bani pentru a achita salarii 
și pensii. Pentru a face față cheltuielilor, statul 
va fi nevoit să ia mai multe împrumuturi, care 
până la finele lui 2023 se vor dubla. 

E C O N O M I E

Ex-premierul Ion Sturza a ieșit 
iar săptămâna aceasta la rampă 
cu o declarație răsunătoare, în-
vinuind Guvernul Chicu de lipsa 
unui plan anticriză în condițiile 
când toate statele lumii sunt pre-
ocupate de cum să reducă efectele 
coronacrizei și să facă față pro-
vocărilor care se așteaptă a fi la 
fel de mari dacă nu și mai grele 
decât până acum. 

„Nu trebuie să fii mare 
economist ca să înțelegi 
cât de gravă e situația”

Potrivit lui Sturza (foto), Mi-
nistrul Economiei, Sergiu Răi-
lean, a recunoscut că Republica 
Moldova se confruntă cu o criză 
economică fără precedent după ce 
pentru trimestrul doi a fost înre-
gistrată o contracție a economiei 
cu 14 la sută, deficitul bugetar la 
sfârșit de an urmând a ajunge la 
cel puțin un miliard de euro.

„Aceste cifre la nivel macro co-
respund cu pronosticul meu făcut 
la sfârșit de martie – o contrac-
ție a economiei cu cel puțin 20% 
anualizat și o pierdere de venituri 
de minimum 15 miliarde de lei”, 
spune Sturza.

„A fost previzibil că vor trebui 
alocate resurse adiționale pen-
tru lupta cu pandemia, suportul 
populației și economiei – 10% 
din PIB, adică 20 de miliarde de 
lei. Da, și de pus ceva deoparte 
pentru revenirea după criză – 10 
miliarde minimum, a adăugat 
ex-premierul. 

În context, el a amintit că exe-
cutivul a intrat în acest an bugetar 
extrem de hazardat cu un deficit 
planificat de 7%. „Nu trebuie să 
fii mare economist ca să înțelegi 
cât de gravă e situația”, spune 
Sturza, ironizând pe seama gu-
vernului „tehnocrat”, care a băgat 
capul în... campania electorală a 
lui Dodon, continuând să facă, 
să angajeze cheltuieli neesențiale 
pentru o perioadă de criză”. 

„Cât ne vor costa doar „dru-

Ion CHIȘLEA 

murile” electorale, petice de as-
falt aruncate pe ici, pe colo?!”, se 
întreabă ex-premierul.

De asemenea, el presupune 
că Moldova este unicul stat din 
lume care nu a făcut NIMIC pen-
tru suportul sectorului real și al 
populației. 

„O să-mi reproșați că nu-i de 
unde? Nu este adevărat! În primul 
rând, trebuia oprite cheltuielile 
neesențiale încă din martie, rec-
tificat bugetul, și nu de angajat 
cheltuieli suplimentare cu iz elec-
toral. De mobilizat resursele inter-
ne, inclusiv BNM. Lucru acceptat 

și de FMI. În plus, au venit banii 
de la FMI și UE – aproximativ 
10 miliarde de lei”, amintește el.

Sturza se arată surprins că nu 
s-au găsit (sau nu s-a vrut să fie 
găsiți) specialiști care să facă o 
analiză pertinentă și să propună 
soluții. Nici la nivel de guvern, nici 
la nivel de comunitate de experți. 

„Politicienii? Ei merg pe calea 
tradițională a promisiunilor de-
șănțate. Mi-i și milă de cei care 
vor trebui pe bune, nu, nu să le 
implementeze, să se lupte cu acest 
dezastru cauzat de pandemie, dar 
și de incompetența presărată cu 
prostie”, a încheiat Sturza posta-
rea sa pe Facebook.

Slusari: „Din noiembrie vor 
fi probleme cu achitarea 
salariilor și pensiilor”

Și vicepreședintele Parlamen-
tului, Alexandru Slusari, vorbește 

despre o situație extrem de grea 
a finanțelor publice.

„Cetățenii trebuie să cunoască 
faptul că situația financiar-buge-
tară în Republica Moldova este 
gravă. Acest lucru este confirmat 
de sursele mele din Ministerul 
Finanțelor. Deja sunt unele re-
țineri la achitarea indemnizații-
lor sociale. Din noiembrie vor fi 
probleme cu achitarea salariilor 
și pensiilor”, anunța acesta acum 
o săptămână. 

Potrivit lui Slusari, Republi-
ca Moldova „plătește prețul gu-
vernării Dodon și existența unui 
executiv totalmente docil acestui 
președinte-kuliok”. 

„Programul cu FMI nu a mai 
fost semnat, în pofida declarații-
lor lui Chicu. Fără acest program 
Moldova nu poate obține a doua 
tranșă a asistenței macrofinancia-
re din UE. Faimosul credit rusesc 
nu mai apare la orizont. Așadar, 
din deficitul bugetar de 16 mili-
arde lei, 8 miliarde introduse în 
bugetul 2020, momentan nu au 
acoperire, spune Slusari. El men-

ționează că, pentru a găsi măcar 
ceva bani, Guvernul s-a apucat 
brusc de privatizări masive, re-
ferindu-se la vânzările recente de 
terenuri în Chișinău în valoare de 
circa 300 de milioane de lei.

„Guvernul actual stă pe ce-
modane (este gata de plecare) și 
activitatea lui este subordonată 
exclusiv asigurării realegerii lui 
Dodon. Următorului executiv îi va 
fi lăsată o moștenire foarte grea”, 
conchide vicespeakerul.  

Dincolo de notele emotive din 
declarațiile ex-premierului și ale 
vicespeakerului și unele eventuale 
exagerări, ambii amintesc despre 
un adevăr implacabil: Guvernul 
Chicu a făcut abstracție de cri-
za provocată de pandemia CO-
VID-19, continuând fără abateri 
să implementeze bugetul electoral 
al lui Igor Dodon, adoptat încă 
la finele lui 2019 și care era exa-
gerat încă pe atunci. Totodată, 

economia reală, cea care trebuie 
în mod normal să genereze veni-
turi la buget, nu a fost susținută 
și contribuția acesteia va scădea 
considerabil. Drept urmare, exe-
cutivele viitoare vor putea face 
față cheltuielilor bugetare ulte-
rioare doar împrumutându-se 
masiv atât pe piața internă, cât 
și de pe cea externă.  

Datoria publică se va dubla 
în următorii trei ani

În cadrul ședinței de miercuri a 
executivului, a fost aprobat Cadrul 
bugetar pe termen mediu, pentru 
anii 2021-2023.

Potrivit Direcției comunicare 
și protocol a Executivului, docu-
mentul prezintă aspecte legate 
de gestionarea provocărilor bu-
getare și eficientizarea cheltuie-
lilor publice în scopul combaterii 
efectelor pandemiei și relansarea 
economiei. 

„Considerând evoluțiile fulmi-
nante ale situației, putem avea un 
grad de scepticism privind rele-
vanța acestui document pentru 
toți trei ani, însă, cu siguranță, va 
servi ca bază a bugetului pentru 
anul viitor. Ministerul Finanțelor 
a remis deja tuturor ministerelor 
limitele de cheltuieli. Anul viitor 
este important să revenim la ac-
țiuni de susținere a economiei”, 
a precizat premierul Ion Chicu 
la ședință.

Potrivit Cadrului Bugetar, de 
la începutul anului datoria de 
stat administrată de Guvern s-a 
majorat cu 15,2% și a atins un ni-
vel de 60,8 miliarde de lei. Criza 
pandemică a determinat accen-
tuarea necesității de finanțare a 
bugetului. În șapte luni ale anului 
curent, au fost înregistrate intrări 
de surse externe de finanțare în 
valoare de 331,8 milioane dolari, 
față de 149,1 milioane dolari la 
sfârșitul anului precedent, precum 
și emisiuni nete din plasarea VMS 
pe piața internă în valoare de 3,5 
miliarde lei față de 0,4 miliarde 
la sfârșitul anului trecut.

Ministerul Finanțelor estimea-
ză că ponderea datoriei de stat 
în PIB va fi de 36,6% la sfârșitul 
anului 2020.

Pe termen mediu, ponderea 
datoriei de stat în PIB se va ma-
jora de la 25% la sfârșitul anului 
2019 până la 39,6% la sfârșitul 
anului 2023, ministerul expli-
când acest lucru prin ritmul de 
creștere mai mare al soldului 
datoriei de stat comparativ cu 
ritmul de creștere prognozat al 
economiei. Soldul datoriei de 
stat va fi influențat de finanțarea 
netă pozitivă, atât internă, cât și 
externă, dar și de prognoza de 
depreciere a monedei naționale 
în raport cu dolarul. Astfel, sol-
dul datoriei de stat va înregistra 
o majorare de la 52,5 miliarde 
lei la sfârșitul anului 2019 până 
la 105.8 miliarde lei la sfârșitul 
anului 2023.

Impact 
devastator al 
secetei asupra 
sectorului 
agricol

Potrivit Biroului Național de 
Statistică (BNS), în perioada 
ianuarie-septembrie curent, 
producția vegetală s-a redus cu 
35,5%, față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Cel mai afectat de 
secetă s-a dovedit a fi porumbul. 
Recolta din acest an s-a micșorat 
cu peste 71%. De asemenea, cu 
peste 46 la sută s-a redus recolta 
de soia, floarea-soarelui și de 
grâu de toamnă și primăvară. 
Seceta a afectată și vița-de-vie. 
Recolta de struguri s-a micșorat 
cu 37%. Tot cu peste 30% s-a 
redus recolta de sfeclă de zahăr 
și orz de toamnă și primăvară. 
Mai rezistente la condițiile cli-
materice s-au dovedit a fi rapița 
și pomii fructiferi. Micșorarea 
producției globale agricole a 
fost determinată și de scăderea 
producției animaliere cu 2,8%. 
Producția de ouă s-a micșorat cu 
7,1%, iar cea de lapte cu 13,1%.

Prețul petrolului 
scade din nou, 
pe fondul 
agravării 
pandemiei

Prețul țițeiului a scăzut joi, 
după avansul înregistrat în ziua 
anterioară, deoarece creșterea 
numărului de infecții cu noul 
coronavirus pe plan mondial 
a sporit temerile privind creș-
terea economiei și redresarea 
cererii de petrol. Cotația futures 
a barilului de petrol „light sweet 
crude” a scăzut joi cu 0,24 do-
lari, la 40,80 dolari, în timp ce 
cotația futures a barilului de pe-
trol Brent din Marea Nordului 
a coborât cu 0,28 dolari, până 
la 43,04 dolari. Statele europe-
ne impun noi restricții pentru 
a ține sub control extinderea 
pandemiei de coronavirus, iar 
India, al treilea mare consuma-
tor de petrol, este în grafic să 
depășească SUA la cel mai mare 
număr de infecții cu Covid-19 
pe plan mondial.
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„Departamentul 
moldovenesc”, în acțiune

Ambasada României în Republica 
Moldova a organizat, la 23 
octombrie 2020, la Cimitirul de 
Onoare al Eroilor Armatei Române, 
situat în cimitirul localității Mana, 
comuna Seliște, raionul Orhei, 

potrivit unui comunicat al Ambasadei României la 
Chișinău, o serie de activități dedicate sărbătoririi 
Zilei Armatei Române. 

De fapt, a fost o acțiune de co-
memorare a ostașilor români căzuți 
pentru eliberarea Basarabiei de sub 
ocupația sovietică. În Cimitirul de 
Onoare Românesc din localitatea 
Mana au fost înhumați 16 ostași din 
cadrul Regimentului 32 Dorobanți, 
căzuți eroic la datorie pe 14 iulie 1941, 
în urma luptelor purtate în Zona Văii 
Mana.

Astfel de acțiuni sunt organizate 
de ani buni de către autoritățile ro-
mâne, inclusiv din perioada guver-
nării PCRM, cu o asistență mult mai 
largă decât ceremonia organizată 
anul acesta, pe timp de pandemie 
de COVID-19, la Mana, în cimitirul 
localității.    

 La eveniment au participat, din 
partea reprezentanței diplomatice, 
ambasadorul României în Republica 
Moldova, Daniel Ioniță, și membrii 
Biroului atașatului apărării. 

Din partea autorităților moldove-
nești au luat parte ministrul Apărării 
al Republicii Moldova, Alexandru 
Pânzari, președintele raionului Or-
hei, Dinu Țurcanu, primarul comunei 
Seliște, și, cum este firesc, un sobor 
de preoți din cadrul Mitropoliei Ba-
sarabiei.

„Momentul mult așteptat”

Ambasadorul României, Daniel 
Ioniță, a menționat în discursul său 
următoarele: „Generația bunicilor 
noștri a avut parte de război și foa-
mete, iar ostașii români, care au căzut 
pe aceste meleaguri, au luptat pentru 
reîntregirea țării, pentru dreptate și 
libertate, pentru această palmă de 
pământ dintre Prut și Nistru, care 
a aparținut României ca urmare a 
actului măreț de la 1 decembrie 1918 
și care a fost ruptă din trupul țării 
ca urmare a odiosului Pact Ribben-
trop-Molotov”.

De fapt, Basarabia devenise parte 
a Regatului României în urma votului 
Sfatului Țării de la 27 martie 1918. 
Iar la 28 iunie 1940, URSS ocupa-
se teritoriul dintre Prut și Nistru și 
proclamase aici, la 2 august același 
an, Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească.       

Dar acest lucru este mai puțin 

important, asemenea evocări sunt 
rostite în fiecare an de către repre-
zentanții diplomatici ai Ambasadei 
României la Chișinău. Dar se vede 
că în acest an nu a fost ca înainte.       

Imediat, Ambasada Federației 
Ruse la Chișinău a publicat un co-
municat în care și-a exprimat „nedu-
merirea față de „declarația Ambasa-
dei României în Republica Moldova 
despre soldații regimului Antonescu 
căzuți, la 14 iulie 1941, pentru elibera-
rea Basarabiei de ocupația sovietică”.

  „Urmașii a zeci de mii de locui-
tori ai Moldovei – moldoveni, evrei, 
găgăuzi și bulgari, omorâți și chinuiți 
de agresorii lui Antonescu și călăului 
său, Alexianu – abia de vor putea să 
uite infracțiunile canaliilor fasciste, 

justificându-și nelegiuirile prin «lup-
ta pentru reîntregire»”, se accentu-
ează multietnicește în comunicatul 
ambasadei Rusiei.  

Comentatorul politic Ion Tăbârță 
consideră că Rusia aștepta un aseme-
nea pretext. „Rusia interpretează cel 
de-al Doilea Război Mondial în alb și 
negru. Rușii sunt buni, iar nemții răi, 
deși între 1939 și 1941, Germania nu 
era fascistă, ci un aliat de încredere 
al URSS. Dar după 1941, Germania 
este întruchiparea răului, iar URSS 
– întruchiparea binelui.” 

Ambasada României: 
„O expresie de cinism la care 
nu vrem să fim părtași”

De partea cealaltă, Ambasada 
României în Republica Moldova 
a declarat că nu este surprinsă de 
reacția Ambasadei Federației Ruse: 
„Transformarea memoriei militarilor 
căzuți la datorie în războaie în temă 
electorală este o expresie de cinism 
la care nu vrem să fim părtași. Nu 
dorim să ne lăsăm atrași în polemici 
lansate provocator în spațiul public 
în această perioadă electorală din 
Republica Moldova”.

„România are o abordare europea-
nă atât din punct de vedere științific 
în ceea ce privește studiul, înțelegerea 

și predarea istoriei, cât și din punctul 
de vedere al asumării și condamnării 
publice a ororilor trecutului și este 
apreciată la nivel european și interna-
țional pentru demersurile numeroa-
se și concrete întreprinse în materie 
de asumare a trecutului, educație și 
cercetare privind Holocaustul și co-
memorarea victimelor Holocaustu-
lui, inclusiv pentru introducerea în 
legislația română a definiției de lucru 
a antisemitismului, convenită în ca-
drul Alianței Internaționale pentru 
Memoria Holocaustului (IHRA) în 
timpul președinției române a acestei 
organizații.”

Însă acest lucru nu a mai contat, 
odată publicat comunicatul Ambasa-
dei Federației Ruse, PSRM, la rândul 
său, a continuat elanul reprezentan-
ților diplomatici ai Kremlinului. 

„Prin declarația sa, ambasadorul 
Daniel Ioniță a insultat grosolan me-
moria tuturor victimelor regimului de 
ocupație din 1941–1944 de pe terito-
riul Moldovei. O astfel de declarație 
scandaloasă și iresponsabilă încalcă 
grav toate principiile diplomației și 
trebuie evaluată corespunzător de 
către Ministerul de Externe al Re-
publicii Moldova (sic!).”

România, „dușmanul 
extern potrivit”

În actualul context electoral, susți-
ne comentatorul politic Ion Tăbârță, 
plăsmuirea unui dușman extern este 
bine-venită pentru electoratul lui Do-
don. „Cine poate să întruchipeze acest 
dușman extern dacă nu România?”, 
se întreabă analistul. 

Comentatorul politic Anatol Țăra-
nu, fost ambasador al Republicii Mol-
dova la Moscova, califică demersul 
Ambasadei Rusiei drept parte a unei 
bătălii geopolitice pentru Moldova, 
„chiar dacă se crede că aceasta nu 
este importantă”. 

„Vorbind recent despre alegerile 
din R. Moldova, președintele Putin 
a menționat numele lui Dodon ca 
președinte care a contribuit im-
portant la consolidarea relațiilor 
moldo-ruse. Liderul de la Kremlin 
a apărut pe post de agent electoral 
al lui Dodon. În asemenea circum-
stanțe, celelalte instituții subordo-
nate Moscovei, inclusiv ambasadele, 
trebuie să ia exemplu de la șeful lor și 
să procedeze în același fel”, a opinat 
observatorul. 

„Ambasada Rusiei nu putea să în-
calce uzanțele diplomatice pentru a-l 
sprijini pe Dodon. Și atunci a fost 
aleasă o altă modalitate pentru a-l 
favoriza electoral, să trimită un mesaj 
pe placul electoratului moldovenesc 
ce îl votează pe Dodon, aflat în pri-
zonieratul dogmelor ideologice ale 
Federației Ruse.” 

O investigație jurnalistică realizată 
de dossier demonstrează că socialiș-
tii, inclusiv administrația regiunii 
autonome găgăuze, sunt asistați în 
acțiunile lor politice de către o struc-
tură specială a Kremlinului. Angajații 
acestei structuri le redactează socia-
liștilor, inclusiv șefului statului, Igor 
Dodon, discursurile electorale și cele 
rostite de la tribuna unor instituții 
internaționale.  

 M a p a m o n d

Dialog caricatural între 
Erdogan 
și „Charlie Hebdo” 

H e b d o -
madarul sa-
tiric „Char-
lie Hebdo” a 
publicat un 
desen „mai 
puțin elogi-
os” al preșe-
dintelui turc, 
care s-a sim-
țit insultat, 
și a reluat 
d i a t r i b e l e 
î m p o t r i v a 
Franței. Într-un desen difuzat în linie, marți seară, se vede 
președintele turc în slip, cu o doză în mână, ridicând rochia 
unei femei în văl și rânjind: „Uuuh, profetule!”. Reacția a 
fost imediată. „Charlie Hebdo, sunteți niște bastarzi, niște 
fii de cățea”, a scris Serdar Cam, viceministrul turc al Cul-
turii, pe contul său de Twitter. „Astăzi, să vorbești despre 
relațiile diplomatice între Paris și Ankara nu mai are niciun 
sens”, scrie lefigaro.fr. 

Musulmani protestează
la Ambasada Franței 
din Moscova

În fața Ambasadei Franței la Moscova protestează circa 
100 de musulmani împotriva revistei „Charlie Hebdo”, care 
a publicat caricaturi despre profetul Mahomed, scrie twrain.
ru. Unul dintre participanții la protest a spus: „Suntem în-
durerați! Nu vom putea suporta insulte la adresa profetului 
nostru. Nu există teroare în islam. Nu există insulte față de 
alte religii. Anterior, într-o suburbie a Parisului un islamist 
radical a decapitat un profesor de istorie, Samuel Paty, care, 
la o lecție despre libertatea cuvântului, a demonstrat cari-
caturile revistei „Charlie Hebdo” despre profetul Mahomed.

Caricaturi: Un înalt 
responsabil al ONU 
cere „respect reciproc”

Înaltul Reprezentant al ONU pentru Alianța civilizațiilor, 
spaniolul Miguel Angel Moratinos, a cerut miercuri într-un 
comunicat „respect reciproc pentru toate religiile și credin-
țele”, fără să facă referire direct la afirmațiile președintelui 
francez, care a apărat dreptul de a-l caricaturiza pe profetul 
Mahomed, relatează joi AFP, citat de agerpres.ro. Moratinos 
„urmărește cu profundă îngrijorare tensiunile crescânde și 
cazurile de intoleranță declanșate de publicarea desenelor 
satirice cu profetul Mahomed”, se arată în comunicat.

Prețul alegerii, lupta 
pentru avort în Polonia
  După ce o instanță din Polonia a impus o interdicție 
aproape totală a avortului, poliția a folosit spray lacrimogen 
împotriva protestatarilor care se pronunță împotriva acestor 
modificări legislative, scrie theguardian.com. Polonia, 
unde Biserica Catolică rămâne foarte puternică și social-
conservatorii de dreapta aflați la guvernare, are cea mai 
restrictivă legislație cu privire la avort din Europa, dar un 
lucru se pare clar în ultimii ani: încercările de a strânge 
cureaua și mai mult au eșuat datorită indignării publice.

Rusia a oferit sprijin 
militar și material 
pentru independența 
Cataloniei

Judecătorul Joaquín Aguirre din Barcelona, care inves-
tighează dosarul despre finanțarea referendumului pentru 
independența Cataloniei în 2017, consideră cu Rusia a oferit 
adepților separării regiunii sprijin militar și material, scrie 
ziarul catalan „El Periodico”, citat de meduza.io, în baza unui 
ordin în cadrul căruia, la 28 decembrie, în Catalonia au fost 
arestați 21 de militanți pentru independență. Potrivit jude-
cătorului, în ajunul referendumului, Rusia s-ar fi oferit să 
trimită 10.000 de militari și să plătească datoria Cataloniei. 

I.G.

Ilie GULCA

Ambasada Federației Ruse la Chișinău a transformat un eveniment de 
comemorare într-un pretext de mobilizare a electoratului lui Igor Dodon

Nu dorim 

să ne lăsăm atrași 
în polemici lansate 

provocator în spațiul 
public în această 

perioadă electorală din 
Republica Moldova”.
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Dumnezeu, 
Legea și 
majoritatea

A - p o l i t i c e

O veche legendă iudaică am auzit-o (și 
de această dată) de la creștinul Jean-
Claude Cariière. Literatul, care a scris 
scenarii pentru Luis Buñuel, Peter 

Brook, Miloš Forman și care consideră că o 
narațiune contează în forma ei originală, adică 
mitică (nestructurată ideologic, cum ar veni), 
povestește despre un rabin, respectat pentru 
înțelepciune și argumentele pertinente, care 
își apăra ferm punctul său de vedere într-o 
dispută doctrinară. Adversarii săi erau la fel de 
intransigenți. 

Dacă eu am dreptate, zise ra-
binul, în fierbințeală polemică, să 
hotărască acest copac ce crește în 
preajmă. Și arborele s-a mișcat 
din loc (susținând astfel punctul 
de vedere al rabinului). Adversa-
rul a zis că un copac nu hotărăște 
nimic. Atunci să decidă apa din 
râu! zise rabinul. Și apa imediat 
s-a oprit, schimbându-și cursul în 
amonte, spre izvoare. Nici apa nu 
hotărăște nimic, a zis adversarul. 
Atunci să spună pereții acestui lo-
caș. Și pereții s-au lăsat pe o parte, 
gata să se prăbușească. De ce vă 
amestecați, s-a răstit adversarul, 
ce treabă aveți voi cu această dis-
pută? Din respect pentru ambii 
oponenți, pereții nici nu au revenit 
în poziția inițială, dar nici nu s-au 
îndreptat. În timpul acesta, s-a 
auzit un glas din ceruri: „De ce nu 
ascultați ce vă zice rabinul? El are 
dreptate. Legea e așa cum zice el”.

Se părea că lucrurile s-au lim-
pezit: pomul, râul sau pereții nu 
se mișcau, complice, de la sine, 
ci confirmau decizia și sprijinul 
Cerurilor! Dar nu e atât de simplu. 
Oponentul rabinului și-a ridicat 
privirea în sus și a ripostat: „Le-
gea nu mai este în cer! Ni s-a dat 
nouă pe muntele Sinai. E scris în 
Tora că Legea ni s-a dat nouă, pă-
mântenilor, și se va hotărî după 
voința majorității!”. Istoria ca și 
cum se încheie aici, dar se zice că, 
la puțin timp după asta, un profet 
îl întrebă pe altul, care ar fi fost și 
el de față: dar ce făcea Dumnezeu 
atunci când a auzit replica? Râ-
dea, zise acesta, râdea și se amuza: 
„Copiii mei m-au înfrânt!”. 

Ce ar fi de spus în legătură cu 
această legendă? Că Legea ne-a 
fost dată, că ea nu doar există, 
ci este – ipotetic – funcțională. 
Dar depinde și de noi dacă vrem 
s-o aplicăm. Nu mai putem miza 
pe nu știu ce spirit suprem sau 
autoritate din exterior. Nu mai 
putem aștepta, fataliști, să cadă 
drobul de sare peste copil, dacă 
știm Legea (Legea gravitației, în 
acest caz). Nici Dumnezeu nu se 
mai amestecă, tocmai de aceea a 
creat niște trestii gânditoare, cum 
ar fi zis creștinul Pascal despre 
oameni. Nu neapărat foarte pu-
ternice fizic, dar – esențial! – ca-
pabile să-și administreze singure 
destinul. Teza e valabilă și pentru 

Radicalizarea ideologică a 
Partidului Democrat din SUA s-a 
datorat nu numai noii generații 
de politicieni, care au îmbrățișat 
necritic și de-a valma mai multe 
doctrine neliberale și utopice, ci și 
obsesiei anti-Trump ce a dominat 
întreaga politică a formațiunii în 
ultimii patru ani. Democrații nu 
i-au putut ierta excentricului re-
publican victoria din 2016. 

Noul tip de 
lider politic 
pe care aceș-
tia au vrut să-l 
p r o m o v e z e , 
Hilary Clinton 
– femeie, pro-
gresistă, egali-
taristă, ecolo-
gistă etc. –, a 
suportat, după 
ei, o înfrângere 
umilitoare: un 
„mojic” bădă-
rănos și incult, 
o fosilă a „suprematismului alb”, 
un conservator învechit, scos de la 
naftalină, a câștigat prin retorica 
lui „reacționară” mintea electo-
ratului naiv. 

Clinton era simbolul unei 
schimbări esențiale care a înce-
put, după părerea democraților 
și a susținătorilor lor, odată cu 
regimul Obama. Și iată că un nei-
ca-nimeni, un capitalist demodat 
și un show-man de doi bani, dis-
truge un vis. Cum să nu-l urăști 
după asta?

Nu se știe cine a fost mai naiv: 
electoratul republican, care a 
crezut în retorica populistă a lui 
Trump, sau electoratul democrat, 
care a promovat un simbol, și nu 
un om concret. Se pare, totodată, 
că Partidul Democrat a neglijat 
cu bună-știință sau poate chiar a 
ignorat marea lecție a anului 2016: 
unitatea Americii se datorează res-
pectării cu sfințenie, în toate sta-
tele, a postulatelor universale din 
Constituție. Orice atac la acestea 
și orice încercare de a le modifica 
dezbină, inevitabil, societatea. 

Adevărul e că noua doctrină a 
democraților intră în conflict cu 
legea fundamentală și principiile 
ei iluministe, întrucât promovează 
(agresiv) egalitatea în dauna liber-
tății și particularul (identitățile 
individuale și de grup, care solici-
tă mereu o „compensație istorică”, 
mai multă „dreptate”) în dauna 
universalului (drepturi, adică 
șanse egale, și nu „compensații” 
pentru toți, indiferent de origine 
și de statut). 

Nu toată America este gata să 
se schimbe în conformitate cu 

schema ideală de evoluție socială 
construită de mințile progresiste 
ale țării. Intuitiv sau conștient, 
mulți au votat cu Trump tocmai 
pentru a conserva statu quo-ul, 
și nu pentru că miliardarul-clovn 
ar fi fost neapărat mai bun decât 
Clinton.

Dacă devine președinte, Joe Bi-
den va fi ostatecul situației create 
în Partidul Democrat. Aripa libe-
rală a formațiunii s-a aliat acum cu 
aripa social-democrată moderată 
și cu stânga radicală, dar alianța 
aceasta internă este fragilă și va 
sfâșia și mai tare partidul atunci 
când acesta va deține întreaga 
putere în stat. Întrucât „radica-
lii” vor vrea schimbări imediate, 
pe când „liberalii” își vor dori o 
oarecare continuitate cu niște po-
litici bugetare și sociale, privind 
cu suspiciune la orice ruptură cu 

standardele de 
gestiune gene-
ral acceptate. 

Alianța în-
cropită pentru 
a mobiliza cât 
mai mult elec-
torat și a-l de-
trona pe Trump 
a adus, inevita-
bil, în fruntea 
Partidului De-
mocrat foarte 
mulți gargara-
gii, demagogi 

care știu să dea bine din gură, dar 
care nu au nici experiență politică 
și nici experiență administrativă. 
De unde și predispoziția lor spre 
experiment, care va fi și mai greu 
de controlat decât divergențele 
ideologice dintre facțiuni. 

Ce va face aproape octogena-
rul Biden cu toate aceste spirite 
tinere, înfierbântate și dornice de 
afirmare, reprezentate chiar de 
persoana ce candidează la postul 
de vicepreședinte, Kamala Harris? 
Putem doar presupune că nu va ști 
să le țină prea bine în frâu zelul 
reformist și nici năravul polemic. 
Cert e doar că, într-o asemenea 
conjunctură, atenția lui Biden 
nu va fi orientată spre chestiuni 
geopolitice secundare precum 
Crimeea, Transnistria etc.

Și Trump? Ce se întâmplă dacă 
președintele republican rămâne 
pentru alți patru ani la Casa Albă? 
Vom vedea, probabil, aceeași poli-
tică protecționistă și izolaționistă, 
aceeași confuzie și improvizație în 
afacerile externe, dar, mai ales, 
și mai multe tensiuni sociale în 
interiorul țării. Cu alte cuvinte, 
ca și în cazul lui Biden, nimic 
bun pentru cetățenii Republicii 
Moldova, dar nici pentru aliații 
tradiționali din regiune ai SUA.

La capătul acestei scurte și, 
desigur, parțiale prezentări a 
candidaților la președinția Ame-
ricii, nu-mi rămâne decât să-mi 
exprim regretul că țara pe care am 
luat-o întotdeauna drept model de 
civilizație și democrație, a ajuns 
să-și aleagă președintele dintre o 
caricatură a dreptei și o fantoșă 
a stângii.

H a r t a  l u m i i

Cele două 
belele (II)

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

ateiști. Firea umană a găsit aceas-
tă, cea mai potrivită, până acum, 
formă de gestionare a treburilor 
comunității: opinia majorității. 

Sigur că cineva ar fi vrut să 
hotărască vocea unui preot în-
țelept. Altul – să decidă profeții, 
hazardul, natura, inerția. Alt-

cineva ar fi impus legea forței 
brute, mai simplă și mai con-
vingătoare, dar iarăși, nu ar fi 
fost deloc bine. Legea majorității 
e una cam de nevoie aplicată, 
dar așa e Legea. Nici Dumne-
zeu, nici forțele Naturii, nici 
înțelepciunea sau argumentele 
unui preot deștept nu sunt mai 
presus de ea. Bună sau rea, mai 
dură cu noi (dura lex, sed lex, 
ziceau latinii) și mai „blândă” 
cu oponenții noștri (așa ne pare, 
adesea), ea ne este argumentul. 
În contextul precis al politicii 

noastre, putem să opunem tu-
turor tentativelor de manipulare 
legea. Argumentul juridic, calm 
și exact. Penalizând derapajele. 
Sesizând instanțele judiciare și 
refuzând „legea” junglei.  

Atunci când ni se pare că ma-
joritatea e nedreptățită, că cineva 
îi fură opinia, că îi fură votul, că 
îi fură dreptul de a se impune, ca 
majoritate, de fapt, altceva e la 
mijloc. Majoritatea, ca să fie res-
pectată, trebuie să fie majoritate. 
Să-și impună punctul de vedere, 
voința și opinia. Să-și administre-
ze această voință și acest punct 
de vedere. Să nu fie doar mulți 
(și doar temporar) la număr, să 
nu fie o majoritate de conjunc-
tură... cum se întâmplă, azi, d.e., 
în forul suprem al democrației 
noastre. Fluiditatea masei gelati-
noase din parlament ne sugerează 
că e o eroare în sistem, că acolo 
nu avem opinia majorității. La 
fel, lipsa de voință a majorității 
(sau: majoritatea iluzorie) naște 
președinți de plastilină, precum 
actualul.

P.S. Fiindcă vorbim de majo-
ritate, iată și posibilitatea testă-
rii mecanismului. De vreme ce 
suntem o majoritate care dorim 
modernizare și integrare europea-
nă, de ce ne stă lipit în frunte, ca 
un cuvânt de ocară, numele unui 
pro-asiat, nostalgic după vetustul 
imperiu oriental? 

Nu se știe

cine a fost mai 
naiv: electoratul 
republican sau 

electoratul 
democrat. 

Legea 

majorității 
e una cam de 

nevoie aplicată, 
dar așa e Legea. 
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Marcel, fratele lui Emil...

Am devenit prieteni pe FB 
abia în toamna aceasta, dar 
ne-am cunoscut tocmai în 1989, 
când, invitat de Ion Popescu 

Gopo, am ajuns pentru prima 
oară la București. Am fost unul 
din primii basarabeni care l-au 
cunoscut pe Marcel Loteanu, 
fratele lui Emil, și a fost firesc 
să mă întreb de ce s-a întâm-
plat un lucru atât de… nefiresc: 
Marcel să devină cineast român 
și să trăiască la București, iar 
fratele său, Emil Loteanu – ci-
neast și poet... moldovean din 
Chișinău. Nu am îndrăznit să-i 
adresez această întrebare nici 
lui Emil, nici lui Marcel. Abia 
mai târziu am aflat că, după ane-
xarea Basarabiei, în anul 1944, 

Marcel și-a însoțit mama (Ta-
tiana) la București, iar Emil a 
rămas la Rădăuți, împreună cu 
tatăl său (Vladimir). Din cauza 
divorțului părinților s-au des-
părțit și copiii lor. După ce au 
trăit un timp în orașe diferite, 
din 1952 au ajuns să trăiască și 
în țări diferite deoarece Emil 
(după tentativa nereușită din 
1949) a reușit să se refugieze 
în Moldova Sovietică pentru a 
avea posibilitatea să studieze 
cinematografia la VGIK...

Distinsul muzicolog și profesor 
Vladimir Axionov mi-a povestit (un 
timp oarecare am lucrat împreună, 
el prin cumul, la Institutul Studiul 
Artelor al Academiei de Științe a 
Moldovei, director Leonid Cemor-
tan) că buneii săi, muzicieni din 
generație în generație, au întreținut 
în anii interbelici relații strânse cu 
compozitorul George Enescu, găz-
duindu-l în timpul vizitelor sale de 
la Iași la Chișinău. 

A decedat în urma unui atac de cord în drum spre Academia de 
Muzică, Teatru și Arte Plastice, unde deținea o funcție responsabilă, 
împotrivindu-se tentativelor tot mai presante ale oligarhiei de a depo-
seda instituția de unele imobile patrimoniale. Pe lângă alte calități ale 
intelectualului de înaltă clasă, Vladimir Axionov se remarca și prin-
tr-un subtil simț al umorului, ca în cazul când, de exemplu, se delecta 
ascultând catrenul șotios: „Te uiți la Gheorghe Mustea/ Cum saltă 
ca Stravinski,/ Cu-n ochi la Mircea Snegur/ Și altul la Lucinschi.”.

Vladimir Axionov ar fi 
împlinit 70 de ani

Pavel PELIN

Duminică, vom alege Președin-
tele. Și, indiferent de preferințele 
noastre, e pentru prima dată când 
oamenii care nu mai pot tolera 
hoția, bădărănismul, traseismul, 
trădarea, corupția, îmbuibarea de 
sine au pentru cine vota. 

...Aceasta e nepoțica mea Ioana 
Maria. Ea s-ar fi putut naște și 
locui în SUA, țara în care a trăit 
mulți ani mămica ei, făcându-și 
studiile la două din universitățile 
de top din lume și apoi a acceptat 

Jos Dodon din turul I !

ALA NEMERENCO

Stimați cititori ai GAZETEI de Chișinău,
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propunerea să rămână să mun-
cească acolo, sau în România, 
unde a studiat tăticul ei, sau în 
orice alt loc în lume. Dar părin-
ții ei au decis ca ea să se nască 
acasă, revenind după mulți ani, 
și le suntem toți bunicii enorm de 
recunoscători (chiar dacă viața de 
aici e mult mai grea decât cea pe 
care o aveau acolo) pentru șansa 
oferită de a dărui zilnic și dragos-
tea noastră acestui mic omuleț. 
Acum Ioana mai are un frățior 
micuț de tot și fericirea noastră 
s-a dublat. 

Eu știu că mulți dintre dum-
neavoastră trăiți despărțirea de 
cei dragi – de copii, părinți sau 
frați și surori, așa cum am trăit-o 
și eu mulți ani. De aceea vă rog 
să mergeți la vot toți pentru ca 
să nu mai fim despărțiți de cei 
dragi. Pentru ca nepoțeii noștri 
să crească ACASĂ. Pentru viitorul 
lor aici. Iar pentru aceasta trebuie 

să mergem cu toții la vot, dar și 
să scoatem masiv toată lumea ca 
să nu lăsăm fostul președinte, un 
om îmbuibat, îngâmfat și înglodat 
în acte de corupție și trădare, care 
a făcut din Președinție și funcție 
un circ ieftin, nici să nu ajungă 
în turul II. 

Eu cred ferm că dragostea față 
de cei dragi alungați ani și ani de 
acasă, astăzi străini printre stră-
ini, e mai puternică decât orice 
mașinărie de trucat voturile. „Nu 
pot fura ei, cât putem vota noi!”

Ieșim la vot cu toții, cât mai 
mulți!

Purtăm mască, ținem distanța 
și votăm corect! 

Schimbarea va începe chiar pe 
1 noiembrie. O așteptăm de 30 de 
ani, o merităm din plin și se va 
întâmpla. Fiindcă mai mult  nu 
se mai poate așa! 

#JosDodon_din_turul_I

Mihai POIATĂ

Și după plecarea la cele veșnice 
Leonida Lari este atacată de șovini 
și mancurți. Astăzi, de ziua poetei, 
voi prezenta doar două cazuri. 

Socialiștii din Consiliul Mu-
nicipal s-au opus cu vehemență 
instalării unei plăci comemora-
tive pe casa unde a locuit la Chi-
șinău. Noroc de insistența unor 
bravi consilieri și funcționari ai 
Primăriei Chișinău, care au fă-
cut tot posibilul ca să avem pe 
strada Nicolae Iorga un semn al 
dragostei și recunoștinței noastre 
pentru Leonida Lari. Autorul plă-
cii este talentatul sculptor Mihai 
Damian.

Într-o bună zi a venit la Di-
recția Cultură profesorul Mihai 
Iorga, soțul Leonidei Lari. Era 
cu moralul la pământ, din cauza 
unui șarlatan, care i-a cerut o 
sumă mare de bani, pentru or-
ganizarea unui spectacol dedicat 
Leonidei Lari. A luat banii și a 
dispărut.

Suntem datori să ne apărăm 
Poeții, să fim Oastea lor. Leoni-
da Lari s-a rugat și a ars pentru 

binele acestui popor:
„Dă-mi, Doamne, durerile 

toate
Și lasă-mă fără dor,
Dar fă și un pic de dreptate
Pentru acest popor”. 

Suntem datori să ne 
apărăm 

Ana Lucia CULEV

Muzicologul Vladimir Axionov (1950-2012)
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O B S E R V A T O R

Vine candidatul, merg în concediu! 

De la nord la sud, cei mai mulți primari 
sau președinți de raioane care au 
participat la întâlniri electorale ca 
susținători ai unor candidați spun 

că nu au încălcat legea, întrucât și-au luat 
concediu anume în aceste zile. În unele cazuri, 
aceste declarații nu sunt confirmate prin actele 
corespunzătoare trecute în Registrul de stat 
al actelor locale. Portalul MoldovaCurata.
md a analizat profilurile din rețelele sociale 
ale tuturor candidaților pentru a verifica dacă 
aceștia sunt văzuți alături de primari sau 
președinți de raioane în timpul zilelor și orelor 
de muncă. 

Pagina de Facebook a lui Igor 
Dodon, candidatul independent 
susținut de Partidul Socialiștilor 
(PSRM), abundă de imagini și în-
registrări video de la întâlnirile 
electorale. Bunăoară, din postări 
vedem că miercuri, 21 octombrie 
2020, I. Dodon a vizitat raioane-
le Cantemir și Leova. În ambele, 
demnitari și funcționari publici 
l-au însoțit sau au ținut discursuri. 
Unii argumentează că și-au luat 
zile de concediu pentru a putea fi 
alături de șeful statului, alții însă 
refuză să spună de ce au partici-
pat la aceste întâlniri electorale 
în orele de muncă.

Ca să petreacă ziua alături de 
Igor Dodon, conducerea raionului 
Cantemir și-a luat zi liberă, invo-
când motive familiale

Președintele raionului Cante-
mir, Anatoli Ichim, l-a însoțit 
pe I. Dodon pe parcursul vizitei 
sale în orașul Cantemir și în lo-
calitățile Vișniovca, Stoianovca 
și Antonovca, deși ar fi trebuit să 
fie la serviciu. Stând alături de I. 
Dodon în fața alegătorilor, preșe-
dintele raionului le-a spus celor 
prezenți că echipa sa are în plan 
inițiative importante precum gazi-
ficarea localităților și amenajarea 
gunoiștilor. A. Ichim a explicat 
pentru portalul MoldovaCurată.
md că și-a luat zi liberă pentru a 
fi alături de I. Dodon. Într-adevăr, 
în Registrul de stat al actelor 
locale este dispoziția prin care 
își acordă o zi liberă în calitate 
de concediu neplătit pentru data 
de 21 octombrie 2020, „în scopul 

soluționării unor probleme de or-
din familial”. 

Solicitări 
de concedii 
trase la indigo

Aceleași motive, „familiale”, 
le-au invocat și vicepreședinții 
raionului Cantemir, Iurie Mi-
hăiescu și Emil Pupăzan. Dis-
pozițiile semnate de acești doi 
demnitari sunt similare cu cea pe 
numele președintelui raionului, 
fiind schimbate doar numele. A. 
Ichim confirmă că ambii vicepre-
ședinți și-au luat zi liberă în ziua 
venirii lui I. Dodon la Cantemir.

Cerere de concediu 
în formă verbală

La evenimentul electoral de la 
Sărăteni, Leova, a fost prezent și 
primarul localității, Igor Prida, 
care a ținut un discurs de mulțu-
mire pentru I. Dodon. Primarul 
ales pe lista PSRM îi atribuie lui 
I. Dodon proiectele care sunt în 
derulare în localitate. Întrebat 
dacă laudele i-au fost aduse lui 
I. Dodon într-o zi de muncă, alesul 
local a precizat pentru Moldova 
Curată că și-a luat zi liberă atunci, 
însă nu a putut dovedi printr-un 
act acest lucru. Nici în Registrul 
de stat al actelor locale nu a fost 
găsit un document care ar arăta 
că alesul local nu era la serviciu. 
Primarul a precizat că solicitarea 
zilei de concediu a fost făcută în 
mod verbal. 

Concediile de odihnă 
coincid cu campaniile 
electorale

Și Galina Muntean, primara 
satului Ișcălău din raionul Fălești, 
a fost văzută la întâlnirea cu Vio-
leta Ivanov, candidata Partidului 
„Șor”, care a vizitat localitatea 
la 22 octombrie. Aleasa locală a 
explicat pentru Moldova Curată 
că pe perioada întregii luni și-a 
luat concediu, respectiv, la acea 
întâlnire electorală a participat 
în afara orelor de muncă. 

Raport Promo-LEX: 
Resurse 
administrative folosite 
în campania prezidențială

Experții de la Promo-LEX au 
constatat în Raportul nr. 4 „Mi-
siunea de observare a alegerilor 
pentru funcția de Președinte al 
Republicii Moldova din 1 noiem-
brie 2020” că unii candidați au 
folosit unele resurse administra-
tive. În raport se spune că „la 2 
octombrie 2020, la evenimentul 
de lansare în campanie a candi-
datului I. Dodon, a participat și 
Irina Vlah, bașcana UTA Găgău-
zia, în timpul orelor de muncă. 
La rândul său, Andrei Vedutenco, 
actualul consilier al I. Vlah, neagă 
că bașcana se afla în zilele și orele 
de muncă, precizând că demnitara 

era în concediu în acea perioadă.

Oră incognito

În același raport se mai preci-
zează că la 8 octombrie 2020 can-
didatul PLDM, Tudor Deliu, a or-
ganizat o întrunire cu alegătorii din 
satul Chiștelnița, raionul Telenești. 
În raport se constată că în timpul 
orelor de muncă au participat la 
acea întâlnire electorală și pri-
marul orașului Telenești, Vadim 
Lelic, dar și Constantin Cioba-
nu, primar al satului Chiștelnița. 
Ambii primari menționează că nu 
țin minte ora întrunirii. Experții 
de la Promo LEX au constatat că 
la 8 octombrie 2020, candidatul 
Andrei Năstase (PPPDA) a or-
ganizat o întrunire electorală cu 
angajații IMSP Spitalul Raional 
Criuleni în timpul orelor de muncă. 
La rândul său, Aurica Roman, 
șefa Spitalului Raional Criuleni, 
neagă cele expuse, precizând că la 
acea întâlnire au fost doar medicii 
care și-au finalizat ziua de muncă. 

Primarul orașului 
Dondușeni 
a distribuit 
ziare de partid

Edilul orașului Dondușeni, Ivan 
Belciug, a fost văzut la 6 octombrie 
cum distribuia materiale promoțio-
nale ale Partidului Nostru, în scopul 

Igor Dodon. Foto: facebook.com/Gheorghe Gonța 

În ultimele trei luni, remitențele au atins 
cota record din ultimii șase ani, susține 
economistul Veaceslav Ioniță de la IDIS 
Viitorul. Transferurile de peste hotare în 
favoarea persoanelor fizice au constituit 
424 de milioane de dolari americani, ceea 
ce este cu 40% mai mult decât media din 
ultimii ani. Potrivit expertului în economie, 
Republica Moldova a primit mai multe re-
miteri din străinătate în aceeași perioadă 
a anului 2014, când remitențele au ajuns 
la 487 de milioane de dolari americani. 

Veaceslav Ioniță a analizat evoluția 
remitențelor din anul 2020 și a observat 
că ele au început a crește brusc începând 
cu luna mai sau în perioada de carantină. 
„Multă lume consideră această tendință ca 
una paradoxală, deoarece toți considerau 
că în perioada pandemiei remitențele vor 
scădea, dar nu vor crește”, scrie economis-
tul Ioniță pe blogul său veaceslavionita.
wordpress.com. 

Economistul denotă că, de fapt, vo-
lumul real al remitențelor nu a crescut, 
dar a înregistrat o ușoară scădere. Acesta 
susține că au crescut remitențele aduse 
pe căi oficiale. „În ultimii ani moldovenii 
transferau legal în R. Moldova în jur de 
1,2 miliarde de dolari anual, iar vânzările 
de valută ale persoanelor fizice se ridică 
anual la 2,1 miliarde de dolari. De unde s-au 
luat 900 de milioane de dolari? Răspunsul 
este extrem de simplu. Lunar, moldovenii 
transferă acasă în jur de 100 milioane de 
dolari, iar alte 75 de milioane de dolari 
ajung în republică pe căi neformale, prin 
microbuze, aduse nemijlocit de lucrători, 
transmise prin rude și prieteni etc.”, explică 
Veaceslav Ioniță.

„Dacă analizăm volumul transferurilor 
oficiale și volumul real de valută vândut de 
către moldoveni, observăm că în ultimii trei 
ani de zile, inclusiv în 2020, vânzările de 
valută sunt stabile la nivel de 2,1 miliarde 

de dolari. În acest an au crescut doar tran-
sferurile oficiale, nu și volumul de valută 
vândută de moldoveni. Deci putem spune 
că această creștere puternică a remitențelor 
are loc exclusiv din contul reducerii tran-
sferurilor neoficiale”, precizează expertul 
în economie. 

În opinia economistului, transferurile 
oficiale vor depăși în acest an nivelul de 
1,5 miliarde de dolari, iar cele neoficiale 
vor atinge minimul istoric din ultimii 10-
12 ani și vor fi de maxim 500 de milioane 
de dolari. „Nu se întâmplă nimic deosebit. 
Pur și simplu remitențele care intră în R. 
Moldova pe căi oficiale cresc din contul 
remitențelor care intră neoficial în R. Mol-
dova”, consideră Ioniță. 

Nu toate transferurile venite pe căi ofi-
ciale sunt remitențe în sensul adevărat al 
cuvântului, menționează Ioniță. Acesta 
crede că o parte din bani e din întoarcerea 
acasă a veniturilor obținute din subevalua-

rea mărfurilor exportate sau sunt bani care 
vin pentru finanțarea diverselor partide. 
„Doar în Rusia, R. Moldova exportă anual 
cu 120-150 milioane de dolari mai mult, de-
cât exporturile oficiale. Acești bani trebuie 
cumva să intre în stat. Cea mai mare parte 
a lor vine pe căi neoficiale, dar o anumită 
parte vine și sub formă de remitențe”, scrie 
economistul Ioniță.

Pe de altă parte, adaugă Veaceslav 
Ioniță, autoritățile nu reușesc să moni-
torizeze toți banii care intră sau ies din 
R. Moldova. „Mulți moldoveni au oferit 
rudelor lor carduri bancare emise peste 
hotare cu care se fac cumpărături în R. 
Moldova. În statistica Băncii Naționale 
a Moldovei (BNM) aceste tranzacții sunt 
reflectate ca tranzacții cu carduri străine 
în R. Moldova, iar o parte considerabilă a 
lor sunt de fapt transferuri către rude din 
străinătate în R. Moldova”, argumentează 
Veaceslav Ioniță.

Remitențele au atins maxima din ultimii șase ani

promovării candidatului Renato 
Usatîi. Alesul local a precizat pen-
tru Moldova Curată că el se află în 
concediu în această perioadă.

Expertă anticorupție: 
abuzează de resursele 
administrative candidații 
cei mai vulnerabili

În opinia Ianinei Spinei, ex-
pertă anticorupție de la Trans-
parency-International Moldova, 
aleșii locali și funcționarii, chiar 
dacă sunt reprezentanți ai unor 
partide, ar trebui să se ghideze 
de interesul cetățeanului și să fie 
la locul de muncă, atribuit tot de 
cetățeni prin votul lor. „În opinia 
mea, ar fi corect ca toți să urmeze 
același scenariu și să nu utilize-
ze resursele administrative sau 
sprijinul colegilor care se află la 
conducere, mai ales la nivel local”. 
Experta îi îndeamnă și pe alegă-
tori să refuze astfel de întâlniri 
dacă sunt aduși în mod organizat, 
fără ca să fie informați suficient 
care este scopul acestor întâlniri. 

Portalul MoldovaCurata.md a 
analizat profilurile de Facebook 
și ale celorlalți candidați, care nu 
sunt enumerați mai sus, pentru a 
vedea dacă au avut întâlniri elec-
torale cu prezența funcționarilor în 
timpul orelor de muncă. Majorita-
tea primarilor sau președinților de 
raioane s-au întâlnit cu candidații 
în zilele de week-end sau seara. 
Menționăm că la majoritatea întâl-
nirilor electorale, candidații sunt 
însoțiți și de consilieri locali, ra-
ionali sau municipali. Aceștia însă 
sunt remunerați per ședință, și nu 
conform Codului muncii, pe zile. 

Lilia ZAHARIA

Investigația integrală poate 
fi accesată pe portalul 

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

Această investigație este 
realizată cu suportul Fundației 

Soros Moldova. Opinia autorilor 
nu reflectă neapărat opinia 

Fundației Soros Moldova. 



Vineri / 30 octombrie / 2020GAZETA de Chișinău

11

Despre măsurile anti-COVID 
la secțiile de votare

Într-o parte din țările Uniunii Europene se 
întorc restricțiile de carantină, se închid 
localurile de alimentație publică, purtarea 
măștilor devine obligatorie în toate spațiile 

publice închise și deschise. În Republica 
Moldova, deși numărul zilnic de oameni infectați 
cu virusul de tip nou COVID-19 rămâne critic, 
candidații electorali nu dau înapoi și continuă 
să înainteze în campania electorală, iar cetățenii 
sunt invitați să-și exercite dreptul la alegerile 
prezidențiale care vor avea loc duminică, 1 
noiembrie.

H A I  L A  V O T !

Pentru minimalizarea riscu-
rilor de infectare a alegătorilor, 
organizațiile societății civile (pre-
cum Asociația pentru Democrație 
Participativă „ADEPT”) au venit 
cu o serie de recomandări către 
candidații la funcția de Preșe-
dinte al R. Moldova, echipele 
acestora, dar și către autoritățile 
publice. Respectarea cu strictețe 
a regulilor generale obligatorii de 
prevenire și combatere a infecției 
COVID-19 este vital necesară, de 
aceasta depinzând evoluția pan-
demiei.

Măsuri de protecție 
pentru alegători

Având în vedere fluxul de 
oameni care se vor prezenta la 
secțiile de votare, riscurile de 
răspândire a virusului COVID-19 
este foarte mare. Din acest motiv, 
autoritățile statului au elaborat 
un set de reguli obligatorii pen-
tru funcționarii electorali, dar și 
pentru alegători. „Întregul proces 

Sergiu BEJENARI

va fi organizat conform acestor 
reguli. Până la deschiderea secției 
de votare se va desfășura curăța-
rea generală și dezinfectarea în-
tregului local. Toate suprafețele 
și echipamentul folosit trebuie 
dezinfectate. Pentru alegători va 
fi pus la dispoziție dezinfectant, 
iar celor care nu au mască de pro-
tecție li se va oferi una. Tuturor 
persoanelor care sunt prezente în 
secția de votare li se va măsura 
neapărat temperatura. Secția de 
votare va fi dezinfectată și aerisită 
cu regularitate”, explică Marce-
la Roșca, specialist superior la 
Centrul de Instruire Continuă în 
Domeniul Electoral. 

Amintim că pentru alegătorii 
care se vor prezenta la secțiile de 
votare, CEC a achiziționat 3 mili-
oane de măști de protecție.

Fluxul de oameni va fi contro-
lat de către un membru al birou-
lui electoral al secției de votare. 
„Acesta va efectua termometria și 
va gestiona fluxul de alegători. În 
incinta secției de votare, conco-
mitent, va fi admisă intrarea unui 
număr limitat de alegători care 
va fi egal cu numărul de cabine 
de vot utilizate (ex. două cabine 
de vot – doi alegători prezenți, 
concomitent, în localul secției de 
vot). Același membru al biroului 
electoral va avea grijă ca alegătorii 
care așteaptă să între în secția de 
votare să respecte distanța fizică 
de cel puțin 1,5 m”, a completat 
Marcela Roșca.  

Protecția și regimul de 
muncă al observatorilor

Alegerile prezidențiale din 1 no-
iembrie vor fi monitorizate de 1887 
de observatori naționali și 310 ob-
servatori internaționali. Fiecare 
din aceștia la fel vor fi dotați cu 
echipamente de protecție conform 
regulamentelor Comisiei Naționale 
pentru Sănătate Publică.

Pavel Postică, director de 
programe la Promo-LEX, a spus 
pentru GAZETA de Chișinău că 
toți observatorii din partea Pro-
mo-LEX vor fi dotați în corespun-
dere cu instrucțiunile CNSP, vor 
avea mănuși, măști și viziere. „În 
cazul în care funcționarii electo-
rali vor solicita ca observatorii să 
dispună de toate trei echipamente 
de protecție, le vor utiliza pe toate, 
dacă vor permite doar mănușile și 
măștile, respectiv vor rămâne să 
utilizeze aceste două echipamente.

Noi avem câteva categorii de 
observatori, statici sunt cei care 
monitorizează procesul electoral 
de la deschidere până la totalizare, 
asta înseamnă că ei vin de dimi-

neață și participă la principalele 
operațiuni și la toate procedurile 
care se desfășoară în ziua alegeri-
lor. Fiecare observator are dreptul 
la pauze de masă și în afară de 
această ei au obligația să monito-
rizeze procesul electoral nu doar 
în incinta secției de votare, dar și 
în perimetrul secției de votare.”

Dificultăți și recomandări

În contextul pandemiei au fost 
întâmpinate dificultăți la recru-
tarea echipelor pentru secțiile de 
votare. „Ținând cont de faptul că 
avem anul acesta perioada și re-
stricțiile care sunt, mai ales de 
vârsta persoanelor, au fost pro-
bleme în procesul de recrutare a 
membrilor birourilor electorale. 
Dar știm care este situația în lo-
calitățile rurale în care nu prea 
sunt persoane cu experiență de 
activitate în organele electorale. 
Pentru că dacă se îmbolnăvește 
un funcționar, există riscul să fie 
periclitat tot procesul din ziua ale-
gerilor. Din aceste considerente, 
s-a luat în calcul și o rezervă de 

funcționari electorali”, a expli-
cat Rodica Sîrbu, șefa Direcției 
Comunicare, relații publice și 
mass-media din cadrul CEC.

La recrutarea observatorilor, 
de asemenea, au fost întâmpinate 
dificultăți, unul din motive fiind re-
stricțiile pandemice. „Anul acesta 
a fost mai complicat în comparație 
cu anii trecuți, probabil, inclusiv 
din cauza aspectelor legate de 
pandemie. Pentru că s-a schim-
bat modalitatea de instruire, de 
la offline la online, respectiv acea 
categorie de observatori care nu 
aveau capacitatea și posibilitatea 
să participe la instruirile online au 
decăzut automat. Sunt mai mulți 
factori care au determinat compli-
carea situației și nu exclud că unul 
din ele este pandemia”, a adăugat 
Pavel Postică, Promo-LEX.

Atât autoritățile publice, cât și 
societatea civilă recomandă cetă-
țenilor care vor merge duminică la 
urnele de vot să respecte instruc-
țiunile funcționarilor electorali, 
evitând astfel crearea impedimen-
telor și dificultăților în procesul 
de votare.  

Agenția Naționa-
lă pentru Reglemen-
tare în Energetică 
(ANRE) a aprobat 
miercuri noi tarife 
la gaz pentru consu-
matorii casnici, cu 
aproximativ 12% 
mai mici decât cele 
actuale, informează 
radiochisinau.md.

Astfel,  consu-
matorii casnici vor 
achita 4298 de lei 
pentru o mie de metri cubi de 
gaz, plus TVA 8%, față de 4705 
- tariful actual, în vigoare din 
anul 2018.

Reducerea tarifului se datorea-

ză în special scăderii semnifica-
tive a prețului la gazele naturale 
pe piețele internaționale, dar și 
cursului oficial leu/dolar, mai mic 
decât cel prognozat, se spune în 
argumentarea ANRE.

Imagine simbol, sursa: france24.com

La scrutinul prezidențial de 
duminică înregistrarea video 
va începe odată cu operațiunile 
electorale preparatorii privind 
deschiderea secției de votare și 
va fi oprită la deschiderea secției 
de votare, adică ora 07.00. Ul-
terior, înregistrarea video va fi 
repornită în momentul închiderii 
secției de votare și oprită după 
finalizarea procedurii de numă-
rare și totalizare a voturilor de 
către membrii biroului electoral 
al secției de votare, transmite IPN 
cu referire la o decizie a Comisiei 
Electorale Centrale.

Camerele video vor funcționa 
în timpul sigilării urnelor de vot, 
verificării existenței listelor electo-
rale, buletinelor de vot, ștampilelor 
etc. Acestea vor fi deconectate în-

cepând cu ora 07.00 și vor fi re-
pornite după închiderea secțiilor.

În cazul organizării turului doi 
de scrutin, înregistrarea video va 
fi realizată conform modalității 
enunțate mai sus pentru turul întâi.

Potrivit CEC, sistemul de înre-
gistrare video nu are conexiune la 
rețeaua internet, este funcțional și 
activ doar în ziua votării, pentru a 
monitoriza operațiunile electorale 
în lipsa alegătorilor.

ANRE a aprobat noi tarife 
la gaz, cu aproximativ 
12% mai mici pentru 
consumatorii casnici

Camerele video vor fi pornite
până la deschiderea secțiilor de votare 
și după închidere 
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C U L T U R Ă

La mulți ani, Valentina 
Rusu-Ciobanu!

Vladimir Bulat:
 „Valentina Rusu-Ciobanu 
a crezut întotdeauna 
în puterea picturii”

„Închid ochii strâns și, în bezna 
lor, încerc să-mi imaginez cum 
va fi fost pictura moldovenească 
fără prezența acestei opere. Un 
hău de netrecut se cască în mij-
locul scenei, ca un tunel copleșit 
de nebuloasa neviului. În dreapta 
scenei se perindă tiptil compoziții 
anoste, fals colorate, animate de 
oameni noi, aparținând unora din 
stirpea oportuniștilor; în stânga – 
o ceată de mânuitori ai penelului 
cărora „realismul socialist” li se 
potrivea la fel de organic, precum 
ar fi de oportun să pui caii la o 
bicicletă.

Apoi, din fundul scenei apare 
o figură feminină mititică, expre-
sivă, ageră, surâzătoare și deloc 
sofisticată. Aceasta pictează ca 
o apucată și nu-i este deloc frică 
de taberele care se perindă prin 
laterale, de fapt, nici nu-i pasă 
de bătăliile care se dau între cele 
două flancuri.

Dar vine un moment cruci-
al, în care-și impune vocea, și 
atunci se face remarcată, dar 
și: admonestată, criticată, pre-
miată, susținută, ignorată, dar 
aproape deloc nu-i este achiziți-
onată opera. Atmosfera aceasta 
adesea anaerobă n-o înfrânge 
însă, n-o descurajează, dimpo-
trivă. Îi galvanizează scutul, în 
spatele căruia cuteză să creadă 
fără rest în puterea picturii, în 
forța ei corozivă, dar și tămă-
duitoare. Se încrede în chipul 
spiritual al drumului ales. 

Dumnezeu i-a dăruit Valentinei 
Rusu-Ciobanu un veac întreg, ca 
să mediteze, să cugete și să ră-
mână fidelă picturii, pe care a 
atacat-o ea însăși dinspre toate 
direcțiile, cu gloanțele pasiunii, 
profesionalismului, priceperii și 
ale admirației nesăbuite.” 

Andrei Mudrea: „Pictura 
ei este ca o imensă
 Grădină de flori”

„Pictura Valentinei Rusu-Cio-
banu este ca o Grădină imensă 
de flori, unde surprizele și me-
tamorfozele creației ne așteaptă 
la fiecare pas. Pictura Valentinei 
Rusu-Ciobanu înseamnă Liberta-
te, Creativitate, Diversitate, Fan-
tezie și Artistism. Pictura Valen-
tinei Rusu-Ciobanu este modelul 
perfect al evoluției artistice și al 
Creației Adevărate.”

Eudochia Robu: „Arta 
Valentinei-Rusu Ciobanu 
are un impact emoțional 
adânc asupra mea”

„Pictura Valentinei Rusu-Cio-
banu a fost pentru mine o reve-
lație, chiar din momentul când 
am văzut prima dată reproduceri 
cu câteva din tablourile domniei 
sale. Dar abia când am venit la 
Chișinău, am avut posibilitatea 
să-i admir lucrările pe viu. Vi-
zitând expozițiile și căutându-i 
lucrările, rămâneam fascinată 
de ele, mă impresionau atât prin 
stilul inconfundabil al artistei, cât 
și prin mesajul lor filosofic. Așa 
au rămas și până azi, având un 
impact emoțional adânc asupra 
mea!”

Ecaterina Ajder: 
„Valentina Rusu-Ciobanu 
este un pilon 
al picturii naționale”

„Pictura din Republica Moldo-
va se sprijină pe trei piloni: Igor 
Vieru, Mihai Grecu și Valentina 
Rusu-Ciobanu.”

Mihai Țăruș: „Îi admirăm 
lucrările pentru rezolvarea 
plastică absolut inedită”

„Valentina Rusu-Ciobanu, un 
talent deosebit, reflectă starea 
omului, a pictorului care, pentru 
a se realiza, a trebuit să se schim-
be în funcție de timp. Sufletele 
sensibile reacționează profund la 
schimbări și sunt marcate de ele. 
Artista a făcut o pictură deosebită, 
care marchează pictura de la noi. 
Portretul lui Emil Loteanu, cred, 
este una dintre cele mai interesan-
te lucrări ale sale, atât prin felul 
cum a prins caracterul acestui om 
(reprezentantul cel mai de vârf al 
cinematografiei noastre), cât și 
prin rezolvarea plastică absolut 
inedită. Sunt cu totul speciale 
și naturile statice din anii 60, 
rezolvate într-o cheie ce ține de 
tradiția picturii noastre, începând 
cu frescele Voronețului și până 
la Th. Pallady, A. Ciucurencu...”

Florina Breazu: 
„E modelul de artist 
pentru care nu există limite 
temporale și stilistice”

„Valentina Rusu-Ciobanu este 
modelul de artist pentru care nu 
există limite temporale și stilistice 
în artă, este artistul care a reușit 

Dumnezeu i-a dăruit Valentinei Rusu-Ciobanu un veac întreg

să distrugă tiparele convențio-
nale ale realismului socialist și 
să transpună pe pânză de la cele 
mai subtile subiecte metaforice, 
până la cele care constituiau co-
manda socială. Pentru mine este 
femeia, care printre primii artiști 
din R. Moldova a realizat o operă 
cu conținut abstract.”

Maria Mocanu: 
„Au trecut 100 de toamne”

„Valentina Rusu-Ciobanu ră-
mâne a fi un fenomen. Încerc 
să-mi explic, cum într-un chip 
blajin, limpede și frumos, Dum-
nezeu a investit atâta putere, atâ-
ta vigoare, atâta zbucium, încât 
să poată spinteca tipare, ideologii 
și să-și impună răspicat eul. De 
câte ori îi admir lucrările, simt 
cum străbat din ele inteligența, 
muzicalitatea, eleganța, armonia, 
spontaneitatea, caracterul, sensi-
bilitatea, căutările febrile și setea 

de viață. Valentina Rusu-Cioba-
nu a stabilit o ierarhie estetică, 
treaptă cu treaptă, într-un secol 
zbuciumat, și a demonstrat că 
se poate. Au trecut 100 de toam-
ne. De 100 de ori pământul și-a 
trimis cocorii în unghi săgetat 
spre cerul cel mare și rar de tot 
a încununat un spirit creator cu 
lumina largă în albastrul infinit 
al eternității.”

Aliona Bereghici: 
„Pictura ei este magie”

A fost o perioadă când Muzeul 
de Artă se afla de ani de zile în 
reconstrucție, așa că uitasem ce 
efect aveau asupra mea picturile 
Valentinei Rusu-Ciobanu. Dar 
după deschidere i-am revăzut 
tablourile și emoțiile au năvălit 
peste mine. Cred că am stat vreo 
zece minute sau mai mult în fața 
lucrării „Micul dejun”. Apoi reve-
neam la acest tablou și găseam iar 

și iar fragmente parcă niciodată 
văzute. Arta Doamnei Valentina 
Rusu-Ciobanu e magie, pe care 
eu, ca artist, probabil n-o voi pu-
tea explica niciodată pe foaie. De 
asta mă bucur că mă pot inspira 
din atâtea lucrări străfrumoase, 
cu speranța de a crea magie în-
tr-o zi.”

Pavel Guțu: 
„Lirism monumental 
și enigmă existențialistă”

„Ca artist al timpului său, Va-
lentina Rusu-Ciobanu este un 
model ce reprezintă Lirismul Mo-
numental realist, plin de enigmă 
existențialistă, pictat cu aer și 
culori curate.”

Ghenadie Ciobanu: 
„Uimește psihologismul 
fin și veritabila măiestrie 
profesională”

„Mă bucur că am avut posi-
bilitatea de a admira lucrările 
distinsei doamne Valentina Ru-
su-Ciobanu cu ocazia diferitelor 
expoziții. Chiar din primele în-
tâlniri cu tablourile sale am fost 
profund marcat de pictura ei. Ta-
lentul deosebit al celebrei artiste 
plastice îi oferă privilegiul de a 
vedea și de a simți foarte nuanțat 
viața din jur întruchipând-o în 
toată plinătatea sa. Naturalețea 
întruchipării, aș zice chiar elegan-
ța, reprezintă o calitate specifică a 
picturii distinsei artiste. Psiholo-
gismul fin și veritabila măiestrie 
profesională sunt alte laturi ale 
remarcabilului fenomen Valentina 
Rusu-Ciobanu.”

Veta Ghimpu Munteanu: 
„Istorie, adevăr, viață”

„CĂUTĂRI, FRĂMÂNTĂRI, IS-
TORIE, ADEVĂR, VIAȚĂ. Astfel 
văd și citesc eu creațiile Valentinei 
Rusu-Ciobanu”.

Stela Moldovanu, fondator 
al Moldeco: „Creația 
sa rămâne mereu actuală”

„Pentru mine Valentina Rusu 
Ciobanu este un mare tezaur al 
picturii basarabene, un reper 
pentru multe generații de artiști 
plastici din spațiul nostru. Ceea ce 
impresionează cel mai mult este 
actualitatea creației sale, chiar și 
peste zeci de ani. Portretele, clipe-
le, stările redate de Valentina Ru-
su-Ciobanu sunt atât de autentice, 
încât ai impresia că trăiești prin 
fiecare lucrare exact acel moment 
și simți exact aceeași emoție pe 
care o are personajul său. Suntem 
niște norocoși că suntem contem-
porani cu fenomenul Valentina 
Rusu-Ciobanu”.

Pagină realizată de Irina Nechit

Marea pictoriță Valentina Rusu-
Ciobanu a împlinit 100 de ani. Cu 
prilejul centenarului domniei sale, 
i-am întrebat pe câțiva oameni de 

cultură ce înseamnă, în viziunea lor, fenomenul 
Valentina Rusu-Ciobanu.

În ziua în care a împlinit 100 de ani, Valentina Rusu-Ciobanu primește felicitări din partea 
dlui Daniel Ioniță, Ambasador al României la Chișinău. Cu această ocazie, Președintele 

României, Klaus Iohannis, i-a conferit prin decret prezidențial pictoriței basarabene 
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer Categoria C „Artele Plastice” 



Vineri / 30 octombrie / 2020GAZETA de Chișinău

13

Cum implementează Rusia 
politica „soft power” în RM 

R E A L I T A T E A

Portalul dossier.center a pu-
blicat o amplă investigație despre 
ingerințele Federației Ruse în Re-
publica Moldova și coordonarea 
activităților antiromânești, unul 
dintre capitolele anchetei referin-
du-se la abordarea „soft power” 
a Rusiei în raport cu Republica 
Moldova. Totodată, documentele 
relevă faptul că marșurile antiuni-
oniste sunt dirijate direct de către 
Moscova, transmite Romanian 
Global News.

Oleg Alpeev, colaboratorul se-
nior al Academiei Militare a Sta-
tului Major al Rusiei, a elaborat 
o instrucțiune metodică cu titlul 
„Perspectivele pentru implemen-
tarea „soft power” în Republica 
Moldova” în care sunt menționa-
te oportunități largi de influență 
asupra situației din R. Moldova: 
„Demontarea regimului oligarhic 
al lui V. Plahotniuc care a avut loc 
în 2019 și venirea la putere a unui 
Guvern tehnocratic în frunte cu 
I. Chicu au creat condiții favora-
bile pentru dezvoltarea relațiilor 
moldo-ruse. În această situație, 
o importanță deosebită pentru 
politica externă a Federației Ruse 
în regiune capătă instrumentul de 

„soft power” care are scopul ca 
țara-subiect să obțină rezultatele 
dorite în țara-obiect prin interme-
diul atractivității sale, și nu prin 
presiune economică sau armată”. 
Instrucțiunea metodologică inclu-
de recomandări detaliate privind 
lucrul cu cetățenii R. Moldova care 
au absolvit universitățile rusești:

„După cum arată practica, 
cetățenii moldoveni, absolvenți 
ai universităților rusești, nu par-
ticipă activ la viața socială și po-
litică a țării. În acest sens, este 
recomandabilă crearea unui sis-
tem de înregistrare a cetățeniilor 
moldoveni care primesc educație 
în Rusia, monitorizarea activități-
lor lor după întoarcerea în țara lor 
natală, studierea perspectivelor 
implicării lor în R. Moldova prin 
diferite ONG-uri pro-ruse”.

Potrivit documentelor, „soft 
power” este implementată demult 
în regiunea găgăuză a Republi-
cii Moldova. Printre raporturile  
Serviciului de Inteligență Externă 
care au ajuns în posesia Dossier, 
se află copiile pașapoartelor șe-
fului administrației din raionul 
Comrat, Ivan Topal, a fostului 
președinte al Adunării Populare, 

Dmitri Constantinov, a președin-
telui Fondului pentru Inițiative 
Strategice, Vitali Chiurcciu, și a 
fostului bașcan, Mihail Formuzal. 
În plus, arhivele Direcției pentru 
relații cu statele din imediata veci-
nătate conțin rapoarte cu discuții 
secrete cu deputați din Găgăuzia, 
în care aceștia asigură Moscova 
de prietenia lor și solicită sprijin 
în lupta împotriva concurenților 
electorali de diferite niveluri (co-
pii ale rapoartelor sunt la dispo-
ziția Centrului „Dossier”).

În plus, s-a dovedit că, în 2015, 
coordonatorii de la Moscova au aju-
tat-o în mod activ pe actuala șefă a 

Găgăuziei, Irina Vlah, în campania 
electorală: au pregătit textele dis-
cursurilor sale în fața alegătorilor 
și au venit cu lozinci (modificările 
făcute în „departamentul Moldo-
vei” sunt evidențiate cu roșu). 
Administrația de la Kremlin a scris 
tezele și lozincile pentru protestele 
din capitala Găgăuziei, Comrat. 
Așadar, în aprilie 2016, în oraș a 
avut loc un marș de protest îm-
potriva românizării R. Moldova. 
Acțiunea a avut loc ca răspuns la 
un marș unionist organizat cu o zi 
înainte la Chișinău. Protestatarii 
din Comrat au adoptat o rezoluție: 
„Găgăuzii sunt ancora statului 

moldovenesc, ei condamnă ie-
șirile unioniștilor care vizează 
distrugerea integrității și suve-
ranității Republicii Moldova prin 
absorbția acesteia de către Româ-
nia”. „Jos mâinile de pe Moldo-
va!” „Nu unionismului!” „Toată 
lumea să apere Constituția!”, au 
scandat participanții la marș. 
Generalul rus de informații Vladi-
mir Cernov, care conduce adminis-
trația prezidențială pentru relațiile 
interregionale și culturale cu țările 
străine deține un document inti-
tulat „Teze și lozinci pentru eveni-
mentele din 2 aprilie, Comrat”. Au-
torii documentului sunt angajații 
„departamentului moldovenesc”, 
Rusakov și Voronina.

În paralel cu structura gene-
ralului Cernov, legăturile cultu-
rale cu Transnistria și Găgăuzia 
sunt stabilite de către Comitetul 
pentru relații externe din Sankt 
Petersburg. Angajații Comitetului 
organizează evenimente comune, 
schimbă delegații și furnizează 
ajutor umanitar regiunii.

Fragment, după investigația 
de pe www.dossier.center

link: shorturl.at/nzFX3
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Candidatul Blocului „Unirea” la ale-
gerile prezidențiale, Dorin Chirtoacă, 
este convins că doar reunirea cu Româ-
nia este unica șansă pentru cetățenii 
din R. Moldova de a avea un trai mai 
bun, transmite www.ziarulnational.
md, preluat de Romanian Global News. 
Dorin Chirtoacă a făcut niște calcule 
privind costul reunirii și, potrivit lui, 
cu cât mai repede se va face Unirea, cu 
atât costurile vor fi mai mici. Astăzi, 
Unirea ar costa bugetul României în 
jur de 8 miliarde de euro anual.

„Alocațiile pentru cei 600 de mii de 
copii ar costa bugetul României 360 de 
milioane de euro anual. Întreținerea ce-
lor 700 de mii de pensionari, cu pensii de 
minimum 200 de euro, ar costa 1,7 mili-
arde de euro. De asemenea, întreținerea 
celor 50 000 de profesori (minimum 
500 de euro) va costa 300 de milioane 
de euro. Dacă e vorba de cei 12 000 de 
medici și 24 000 angajați ai personalului 
auxiliar, aceștia ar costa 200 de milioane 
de euro. În total, întreținerea bugetari-
lor, plus subvențiile alocate agricultori-
lor ar costa bugetul României 4-5 miliar-

de de euro anual”, a precizat Chirtoacă. 
Fostul primar mai spune că ar mai fi 
necesare 4-5 miliarde de euro pentru 
investițiile în infrastructură. „Dacă 
adunăm toate cheltuielile, ajungem la 
o sumă de 10 miliarde de euro. Bugetul 
R. Moldova este acum de 2 miliarde de 
euro. Astfel, 2 miliarde de euro vor fi 
bani obținuți la nivel local, iar restul 
banilor să fie alocați de România și UE”, 
a precizat acesta.

Candidatul la funcția de președinte 

crede că în următorii 20 de ani Româ-
nia trebuie să aloce 200 de miliarde de 
euro, pentru ca R. Moldova să ajungă 
din urmă România.

„E vorba de aproape un PIB al Ro-
mâniei, care e de 250 de miliarde de 
euro. Dacă rămânem pe cont propriu, 
adică cu un buget de 2 miliarde de 
euro, care nu reprezintă nici jumătate 
din necesitățile R. Moldova, avem ne-
voie de 100 de ani pentru a reduce acest 
decalaj”, a conchis Dorin Chirtoacă.

Unirea cu R. Moldova 
ar costa Bucureștiul în jur 
de 8 miliarde de euro anual 
„Dacă rămânem pe cont propriu, avem nevoie de 100 de ani 
să reducem decalajul existent”

S O C I E T A T E

În conformitate cu Regulamentul  privind modul 
de alegere a rectorului Universității de Stat din 
Moldova, Consiliul de Dezvoltare Strategică Insti-
tuțională al USM anunță declanșarea procesului 
de alegere a rectorului Universității de Stat din 
Moldova, cu sediul: str. Mateevici, nr. 60.

1. Criterii de accedere la funcția de rector al 
USM:

poate fi ales în  postul de rector al USM candi-
datul care deține titlul științific de doctor și/sau 
științifico-didactic și are experiență de cel puțin 
5 ani în învățămîntul superior și de cercetare.

2. Candidații pentru ocuparea postului de rector 
vor depune dosarul personal / prin poștă/ prin 
e-mail, care va conține obligatoriu: scrisoarea de 
intenție; curriculum vitae (format Europass); copia 
buletinului de identitate; copiile actelor de studii, 
ale diplomelor referitoare la titlurile științifice 
și științifico-didactice, documente doveditoare 
privind experiența în învățământul superior și de 
cercetare, alte documente care atestă activitatea 
profesională, managerială și științifică a candi-
datului; programul de activitate; declarația pe 
proprie răspundere privind lipsa de încălcări în 
decursul activității sale, a normelor de etică și 
deontologie profesională, precum și lipsa de an-
tecedente penale.

3.Dosarele candidaților la postul de rector al 
USM, întocmite conform prevederilor Regulamen-
tului privind modul de alegere a rectorului Univer-
sității de Stat din Moldova, se depun la C.S.D.I. în 
zilele lucrătoare, între orele 9-00 – 16-00. 

Tel. de contact: 067560085, bloc principal, bi-
roul 204; e-mail: cdsi.usm@gmail.com

4. Termenul de depunere a dosarului de către 
candidații la postul de rector al USM este de 15 zile 
calendaristice, din momentul publicării (inclusiv 
ziua respectivă) a anunțului în presă și pe pagina 
web a USM.

A V I Z
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În plin sezon rece, virozele 
respiratorii, gripa sunt afecțiuni 
comune. Cum se pot diferenția 
însă aceste diagnosticuri de co-
ronavirus?

Sezonul rece este cunoscut și 
ca sezonul răcelilor (viroze res-
piratorii) și al gripei. Anul 2020 
a adus cu el un nou virus care 
s-a extins rapid la nivel mondial 
– Sars-Cov-2. Unele simptome 
sunt similare cu cele ale gripei și 
ale virozei, iar asta face „tabloul” 
mult mai complicat. Carmen An-
drei (foto), medic specialist ORL, 
explică diferența între o viroză 
respiratorie, gripă și coronavirus.

Când ne putem gândi că ră-
ceala nu e doar o răceală și am 
putea suferi de gripă?

Dr. Carmen Andrei: În mo-
mentul în care simptomatologia 
este caracterizată de temperatura 
peste 39 grade Celsius, debutată 
brusc, însoțită de cefalee puter-
nică, mialgii și fatigabilitate ac-
centuată și bineînțeles însoțită de 
disfagie (dificultate în înghițire), 

odinofagie (durere la înghițire), 
obstrucție nazală, dar pe care pa-
cientul le pune în plan secund față 
de simptomele principale care îi 
alterează starea de sănătate, ne 
putem gândi la o infecție virală 
cu virus gripal A sau B.

Ce simptome are 
coronavirus

Când ar putea simptomele unei 
viroze, gripe să ne trimită totuși 
cu gândul la coronavirus? Sun-
tem în plină pandemie…

Dr. Carmen Andrei: În mo-
mentul în care simptomatologia 
predominantă este caracterizată 
de febră care inițial este scăzută 
(37,5-38 de grade C) și ulterior 
crește progresiv către 39-40 de 
grade Celsius în decurs de câteva 
zile, fără a ceda la tratament anti-
termic, apar dificultăți accentuate 
la respirație cu senzație de sufoca-
re, apar anosmia (lipsa mirosului) 
și ageuzia (lipsa senzației de gust), 
disfagie discretă, iar obstrucția 
nazală este minimă sau lipsește, 

Cum recunoști răcelile (virozele 
respiratorii), gripa și coronavirusul

Mâncatul în exces din perioada izolării, 
în special alimente cu mulți conservanți, 
îşi lasă amprenta asupra greutății, dar şi a 
acumulării de toxine în ficat. Nutriționistul 
italian Gianluca Mech ne dezvăluie cum 
ne putem detoxifia ficatul după această 
perioadă de stat în casă.

Ceaiul verde
Ceaiul este  benefic pentru sănătatea 

ficatului, îmbunătăţind markerii din sânge. 
Conține catechină, ce ajută mult funcția 
hepatică. Este de preferabil să folosim ceai 
verde în formă naturală, şi nu extract de 
ceai verde.

Legumele crucifere
„Grupa legumelor crucifere include 

broccoli, conopida, varza de Bruxelles, 
varza şi kale. Consumul de legume cru-
cifere va crește producția de glucozinolat 
în organism, ceea ce ajută la eliminarea 
de toxine”, spune nutriționistul Gianluca 
Mech.

Curcuma/turmeric
Pe lângă faptul că este un condiment 

extrem de cunoscut, turmericul este folosit 
de secole în India în scopuri medicinale. 
Acest condiment ajută enzimele care eli-
mină toxinele şi conține antioxidanți care 
repară celulele hepatice. De asemenea, 
ajută ficatul la detoxifiere, stimulând tot-
odată producția de bilă. 

Citricele
În timp ce asigură necesarul de vitamina 

C, citricele stimulează ficatul şi ajută la 
sintetizarea toxinelor în substanțe care 
pot fi absorbite de apă. Acestea pot ajuta 
la protejarea ficatului prin reducerea in-
flamației şi protejarea celulelor hepatice.

Sfecla
Sfecla conține vitamina C şi o cantitate 

importantă de fibre care curăță în mod 

natural sistemul digesiv. Sfecla ajută la 
curățarea sângelui şi poate descompune 
deșeurile toxice. Stimulează fluxul biliar 
şi activitatea enzimatică.

Usturoiul
Usturoiul este bogat în sulf, care acti-

vează enzimele hepatice ce ajută corpul 
să elimine toxinele. El conține cantități 
mari de seleniu care s-a dovedit că ajută la 
creșterea naturală a numărului de enzime 
antioxidante din ficat.

Nucile
Nucile reprezintă o bună sursă de glu-

tation, acizi grași omega-3 şi aminoacidul 
arginină, care susține procesul natural de 
curățare a ficatului.

Uleiul de măsline
„Uleiurile organice presate la rece, cum 

ar fi cele de măsline, cânepă şi semințe 
de in reprezintă un real sprijin deosebit 
pentru ficat. Acestea oferă organismului 
o bază lichidă care poate aspira toxinele 
dăunătoare din corp. S-a dovedit că uleiul 
de măsline scade nivelul de grăsimi de la 
nivelul ficatului”, explică Gianluca Mech.

csid.ro

Detoxifierea ficatului după 
perioada de izolare: 
ce alimente să consumi

ne putem gândi la o infecție cu un 
virus din familia Coronaviridae.

Simptome similare 
coronavirus pot apărea
 și în alte situații

Există și excepții?
Dr. Carmen Andrei: Bineînțe-

les, trebuie să ținem cont că astfel 
de simptome pot apărea și în cazul 
în care o viroză respiratorie ba-
nală se transformă într-o infecție 
bacteriană prin suprapopularea 
bacteriană peste infecția virală, 
care poate apărea la persoanele 
cu o imunitate scăzută și care, în 
ciuda tratamentului simptomatic, 
nu merg către vindecare, ci către 
complicații ale acestor infecții vi-
rale. Astfel că simptomele se pot 
transforma din cele ușoare în cele 
grave menționate mai sus.

Mai dispar gustul și mirosul 
și în alte afecțiuni?

Când mai pot dispărea gustul 
și mirosul, se tot vorbește despre 
aceste simptome…

Dr. Carmen Andrei: De ase-

Dacă vrei să scapi de grăsimea de pe 
față, am pregătit pentru tine opt metode 
eficiente care să te ajute în acest sens. Cum 
ar trebui să arate rutina ta?

Fă exerciții faciale pentru a arde 
grăsimea de pe față

Nu doar corpul poate fi antrenat, ci și 
fața, iar exercițiile faciale pot fi folosite 
pentru a îmbunătăți aspectul pielii. Toni-
fierea anumitor mușchi ai feței o pot ajuta 
să pară mai slabă.

Nu uita de cardio
De cele mai multe ori, excesul de grăsi-

me de pe față este rezultatul excesului de 
grăsime din corp. Cardio sau exercițiile de 
aerobic sunt o metodă eficientă de a scăpa 
de kilogramele în plus. Încearcă 150-300 
de minute de exerciții riguroase în fiecare 
săptămână, adică 20-40 de minute pe zi, 
și vei observa rezultate.

Bea mai multă apă pentru a scăpa 
de grăsimea de pe față

Consumul de apă este esențial pentru 
sănătatea noastră în general, mai ales când 
vrem să scăpăm de câteva kilograme în 
plus. Studiile sugerează că dacă bem apă 

înainte de masă vom consuma 
mai puține calorii. 

Limitează consumul de 
alcool

Nu este nicio problemă dacă 
te bucuri ocazional de câte un 
pahar de vin, dar dacă acesta 
devine un obicei, poate contri-
bui la acumularea grăsimii și la 
apariția balonării. 

Renunță la carbohidrații 
rafinați

Carbohidrații rafinați precum 
fursecuri, crackers sau paste 
sunt vinovați de kilogramele în 
plus și creșterea depozitelor de 

grăsime. Aceștia sunt greu de procesat și 
conțin foarte puține fibre.

Ai grijă la programul de somn
Somnul este foarte important, nu doar 

pentru sănătate, ci și în lupta cu kilogra-
mele în plus. Deprivarea de somn duce la 
numeroase efecte adverse, printre care și 
creșterea în greutate, în special la nivelul 
feței. 

Ai grijă la cantitatea de sodiu 
consumată

Excesul de sare produce balonarea și 
duce la umflarea feței, iar asta pentru că te 
face să reții apă. O cantitate mare de sare 
în corp crește retenția fluidelor, așadar 
renunță la snacks-uri și alimente procesate.

Consumă mai multe fibre pentru a 
scăpa de grăsimea de pe față

Una dintre cele mai populare recoman-
dări care ajută la slăbirea feței este aceea 
de a crește cantitatea de fibre consumată. 
Acestea se regăsesc în fructe și legume, 
nuci și semințe, cereale integrale și legu-
minoase.

csid.ro

menea, anosmia si ageuzia (lipsa 
mirosului și a gustului) pot apărea 
și în cazul unor viroze banale, iar 
anosmia poate apărea și în cazul 
obstrucției nazale de cauză alergi-
că sau inflamatoare cronică.

Diagnosticul de certitudine 
se află prin analize
 de laborator specifice 
fiecărui virus

Și totuși, cum putem face di-

ferența între virusurile cu care 
luptă organismul? 

Dr. Carmen Andrei: Singurul 
mod prin care putem diferenția 
tipurile de viroze respiratorii este 
prin efectuarea de analize de labo-
rator specifice fiecărui tip de virus 
în parte. Doar prin această metodă 
se poate pune un diagnostic de 
certitudine.

csid.ro

Grăsimea de pe față: 
8 trucuri eficiente 
pentru a scăpa de ea
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Patru medalii 
pentru Moldova 
la Belarus 
Open Cup

Patru atleți din R. Moldova 
s-au învrednicit de medalii la 
Cupa Belarusului de taekwondo 
WT (versiunea olimpică), desfă-
șurată în perioada 23-24 octom-
brie curent în or. Minsk. Astfel, 
Ana Ciuchitu și-a adjudecat 
trofeul suprem, Stepan Dimi-
trov a cucerit medalia de argint, 
iar fratele său geamăn Vadim 
Dimitrov a urcat pe treapta a 
III-a a podiumului de premiere. 
De asemenea, o distincție de 
bronz a obținut compatrioata 
noastră Tatiana Țîmbalari. 
În concursul pe echipe, lotul 
feminin al Moldovei, ghidat de 
selecționerul Vladislav Mazur, 
s-a situat pe poziția a II-a.

La Chișinău 
a avut loc 
Campionatul 
Open de tenis

Campionatul deschis de tenis 
al municipiului Chișinău și-a 
desemnat laureații. În categoria 
Tennis 10, rezervată copiilor 
până la 10 ani, în grupele lor 
s-au impus Anastasia Josan, 
Chirill Pogor, Bogdan Carauș și 
Vasile Berlinschi. La senioare, 
în finala mare Arina Gamrețcaia 
a învins-o cu 6-2, 6-4 pe Olivia 
Grozavu, iar în finala de seniori, 
Maxim Cazac a ieșit câștigător 
în fața lui Ilie Cazac, scor 6-2, 
6-0. 

L. Hamilton 
a depășit 
recordul lui 
M. Schumacher

Pilotul britanic Lewis Hamil-
ton (Mercedes) s-a impus la 25 
octombrie a.c. pe circuitul de 
la Algarve (Portimao, Marele 
Premiu al Portugaliei). Astfel, 
el a ajuns la 92 de victorii în 
Formula 1, depășind recordul 
germanului Michael Schuma-
cher. La linia de sosire, britani-
cul a fost urmat de coechipierul 
său, finlandezul Valtteri Bottas, 
și de olandezul Max Verstappen 
(Red Bull-Honda). Exact aceeași 
ordine domină și în clasamentul 
general. Următoarea cursă se va 
desfășura pe 1 noiembrie în regi-
unea italiană Emilia-Romagna, 
în tribune având permisiunea să 
asiste 13 000 de spectatori. 

În prima sa luptă din cadrul 
turneului, disputată la 24 octom-
brie, absolventul Liceului Internat 
Republican cu Profil Sportiv din 
Chișinău l-a înfruntat pe reprezen-
tantul gazdelor, Botond Toth, pe 
care a reușit să-l surclaseze într-o 
partidă extrem de încrâncenată, în 
timpul suplimentar, la punctul de 
aur (Golden score). 

Prestanță și caracter

În optimi de finală, Petru Pelivan 

l-a avut drept adversar pe câștigăto-
rul ediției precedente a Grand Prix-
ului de la Budapesta, kosovarul de 
24 de ani, Akil Gjakova, campion 
european la tineret Under-23 în 
2018. Cu două minute înainte de 
expirarea timpului regulamentar, 
mai experimentatul adversar a pre-
luat conducerea. Însă antrenorul 
selecționatei Moldovei, Valeriu 
Duminică, a contestat decizia ar-
bitrului, reluarea dându-i câștig 
de cauză; scorul deveni iarăși 0-0. 
Sportivul nostru avea deja două 
avertizări (shido), riscând să fie 

penalizat (hansoku-make). Spre 
meritul lui, el nu s-a lăsat nicio 
clipă intimidat de oponentul lui 
mult mai titrat, ținându-l într-un 
șah permanent. 

Prestația ofensivă și plină de 
energie a judocanului nostru a adus 
roadele scontate. Când mai rămâ-
nea un minut până la finalul con-
fruntării, Petru reuși un procedeu 
de waza-ari, preluând conducerea. 
Akil Gjakova făcu câteva încercări 
disperate de a întoarce soarta parti-
dei, însă sportivul nostru a dat do-
vadă de caracter și calități volitive 
remarcabile, dejucând intențiile 
adversarului și epuizându-l într-o 
luptă de uzură. Iar cu opt secunde 
înainte de final, P. Pelivan intui o 
mișcare ofensivă a kosovarului și-l 
surprinse pe contraatac, câștigând 
prin ippon (procedeu ce-ți aduce 
instantaneu victoria)!

În sferturi, judocanul nostru a 
cedat în fața canadianului de 27 
de ani Arthur Margelidon. Lipsa 

de experiență și-a spus de astă 
dată cuvântul: deși conducea pe 
final de meci, Petru Pelivan a ris-
cat nejustificat, fiind surprins la 
un procedeu de campionul conti-
nentului american. În recalificări, 
conaționalul nostru l-a întâlnit pe 
reprezentantul Uzbekistanului, 
Khikmatillokh Turaev, un sportiv 
de 25 de ani, care în 2019 a fost 
medaliat cu bronz la Campionatul 
Asiei și la Universiada Mondială de 
la Napoli. Petru a învins înainte de 
expirarea timpului regulamentar, 
prin hansoku-make (penalizarea 

Judocanul P. Pelivan 
și-a adjudecat „bronzul” 
la Grand Slam Budapesta

Reluarea sezonului sportiv de judo s-a 
dovedit de bun augur pentru atletul 
moldovean Petru Pelivan. Judocanul 
nostru de 20 de ani, într-un stil 

impresionant, de un spectacol deosebit, a reușit 
să câștige medalia de bronz la Grand Slamul de 
la Budapesta (Ungaria), competiție desfășurată 
în perioada 23-25 octombrie curent. Pe parcursul 
turneului el a învins, în limitele categoriei de 
greutate de până la 73 de kilograme, doi campioni 
continentali și un câștigător al Jocurilor Europene. 

directă a adversarului).  
Strălucire cu irizații 
de bronz

Însă cea mai dificilă luptă s-a 
dovedit a fi cea în vederea obținerii 
distincției de bronz. Pentru dreptul 
de a urca pe podium, compatriotul 
nostru a dat piept cu redutabilul 
suedez de 27 de ani, Tommy Ma-
cias, câștigător al Jocurilor Eu-
ropene de la Minsk 2019, dublu 
premiant cu bronz la campionate 
continentale, locul 7 în ierarhia 
mondială. Ambii judoka au trecut 
rapid peste faza tatonărilor, fiecare 
încercând să-și surprindă adver-
sarul. Mai întâi acest lucru îi reuși 
lui Petru Pelivan, care realiză un 
waza-ari în primele 15 secunde 

ale partidei. 
Suedezul încercă imediat să se 

revanșeze, însă sportivul nostru 
scăpă, ca prin minune, dintr-o 
strânsoare care era cât pe ce să-i 
fie „fatală”: sfatul antrenorului de 
la margine se dovedi a fi extrem de 
util, Petru reușind să-și elibereze 
cotul și să evadeze din „capcană”. 
Lupta continuă pe contre până pe 
final, fără ca vreunul din atleți să 
puncteze. Cu 30 de secunde înainte 
de expirarea celor patru minute 
regulamentare, Tommy Macias se 
aventură într-o priză reciprocă și 

efectuă o aruncare spectaculoasă 
din picioare care îi aduse egalarea. 
Însă căderea îi provocă judocanu-
lui suedez dureri de coapsă aproa-
pe de nesuferit, el nereușind să-și 
mai revină. La următoarea fază 
Petru Pelivan, printr-o smucitură 
scurtă, își proiectă adversarul pe 
spate, câștigând curat (prin ippon). 
Astfel, tânărul originar din satul 
Selemet, Cimișlia, a intrat în pose-
sia primei medalii cucerite de un 
judocan moldovean la o întrecere 
internațională după pauza compe-
tițională provocată de coronavirus.

Medalia de aur în această ca-
tegorie i-a revenit lui Rustam 
Orujov, sportiv din Azerbaidjan, 
iar cea de argint și-a adjudecat-o 
elvețianul Nils Stump. La ediția 
din acest an a Grand Slamului de 
la Budapesta, dotat cu premii to-
tale de 154 de mii de dolari SUA, 
au participat 405 sportivi din 61 
de țări ale lumii. Republica Mol-
dova a mai fost reprezentată la 
aceste prestigioase întreceri de 
Denis Vieru, Victor Sterpu, Cris-
tina Blănaru, Nicon Zaboroșciuc, 
Vadim Bunescu și Cătălin Marian. 
 
Meritul continuității

Reamintim că anul trecut Petru 
Pelivan și-a adjudecat Cupa Euro-
pei printre juniori U-21, turneu 
ce a avut loc la Paks (Ungaria), și 
s-a clasat pe un prestigios loc V la 
Campionatul European de tineret 
U-23, derulat la Ijevsk (Federația 
Rusă). Primul său mare succes pe 
plan internațional este adjudecarea 
în anul 2016 a distincției de bronz 
la Cupa Europei de la Cluj-Napo-
ca (România). Ulterior el s-a în-
vrednicit de medalia de argint la 
Festivalul Olimpic al Tineretului 
European 2017, desfășurat la Gyor 
(Ungaria), categoria de vârstă ca-
deți. În același an a cucerit „aurul” 
la Cupa Europei printre cadeți de 
la Ploiești (România).

Petru Pelivan a început să prac-
tice judo de la vârsta de 12 ani, fiind 
pregătit de redutabilii specialiști 
Victor Gorobeț, Andrei Luca și 
Marcel Trudov, antrenori-profe-
sori la Liceul Internat Republican 
cu Profil Sportiv din Chișinău.

Iulian BOGATU

Petru Pelivan pe podiumul de premiere
 la Grand Slam Budapesta 2020 (primul din dreapta)

Antrenorul naționalei de judo, Valeriu Duminică, și Petru Pelivan
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Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chișinău îți oferă 
posibilitatea de a publica anunțuri de vânzare-cumpărare.  

Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI 
de Chișinău și vei putea intra ușor în legătură cu autorii lor.

Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre locurile vacan-
te de muncă, vânzarea sau darea cu chirie a locuințelor, a tehnicii 
agricole, a mașinilor second-hand etc.

Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună și dic-
tează anunțul tău la telefonul taxabil al redacției: 090010050.

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

I n t e g r a m a

S u d o k u

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

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

Atunci când singurătatea îți ma-
cină sufletul, nu sta pe gânduri, 
caută-ți sufletul-pereche. GAZETA 
de Chișinău îți vine în ajutor. 

Din luna februarie 2020, poți 
perfecta un abonament la noua pu-
blicație, GAZETA de Chișinău, în 
paginile căreia vei găsi rubrica „Te 

caut”, care conține mesajele celor 
care se află în aceeași situație ca și 
tine. Nu uita, orice zi e importantă 
și frumoasă dacă o trăiești din plin 
alături de omul drag. 

Acum și tu poți lăsa un mesaj la 
rubrica „Te caut”. Transmite o scri-
soare pe adresa redacției GAZETA 
de Chișinău, mun. Chișinău, str. 
Mihai Viteazul 2 a, nr. 23, sau sună 
la numărul de telefon 090010050.

Te  c a u t !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

McGregor moare. Văduva ridică o piatră funerară 
cu inscripția „Odihnește-te în pace!”.

Apoi află că decedatul și-a lăsat toată averea bi-
sericii.

Drept urmare, pune să se graveze încă un rând: 
„Până vin la tine!”...

Clientul îi face semn chelnerului, care se apropie 
prompt și amabil:

- Să știi, șefule, șnițelul pe care mi l-ai dat nu se 
poate mânca.

- Nu-i nimic, vi-l luăm și vă aducem în loc un 
cotlet excepțional.

- Păi, am mâncat o bucățică din el.
- Și din cotlet s-a mâncat foarte puțin.

- Odată cu mâna fiicei mele, ginerele mi-a cerut 
un împrumut de zece mii de dolari și mașina, până 
o să-și cumpere el una nouă. 

- Și ce ți-a înapoiat din toate astea?
- Pe fiică-mea.

- Unde lucrezi dumneata? - întreabă polițistul.
- Nicăieri. Sunt șomer.
- Și dumneata?
- Eu sunt adjunctul dumnealui.

Prim-ministrul Chinei îl sună pe Bush în 11 sep-
tembrie, imediat după atac:

„Îmi pare rău pentru atac, este o mare tragedie. 
Dar în caz că ați pierdut documente importante 
în atentatul de la Pentagon, avem noi copii după 
toate...”

Alinuța era elevă în clasa a 10-a. Într-o zi, vine 
acasă, intră în sufragerie unde era taică-său și spune:

- M-am îndrăgostit de vecinul de la etajul trei și 
o să fug cu el.

Taică-său, fără să își mute privirea de la televizor, 
îi răspunde:

- Bravo, sunt mândru de tine! Este cea mai bună 
decizie pe care o puteai lua. Așa nu mai trebuie să 
te cresc eu și să investesc bani în tine...

Alinuța îl întrerupe:

- Tată, eu doar citesc scrisoarea pe care a lăsat-o 
mama...!

La vorbitorul închisorii, soția îi spune soțului:
- Copiii au crescut și pun întrebări...
- Întreabă unde-i tatăl lor?
- Nu! Întreabă unde ai pus banii pe care i-ai furat!

Un individ cu un câine intră într-un bar. Comandă 
o bere și zice:

Tipul: - Am un câine foarte deștept!
După câteva minute...
Tipul: - Câinele meu este cel mai inteligent!
Lumea din jur se uită, deja, urât la el.
Paharul s-a umplut de tot, când el afirmă:
Tipul: - Câinele meu vorbește!
Clienții: - Dar, bine, omule! Ne crezi tâmpiți?! 

Cum să vorbească un animal?
Tipul: - Hai să facem pariu! Voi îi puneți o în-

trebare și, dacă nu răspunde, mă scoateți de aici în 
suturi! Dar, dacă răspunde, faceți cinste!

Clienții: - Bine, mă! Ia să vedem! Mă animalule, 
cum se cheamă chestia aia din piele, cu care ții calul?!

Câinele se uită în ochii lor și spune: - Ham!
Clienții: - Ăsta a fost un lătrat! - și-l scot în șuturi 

pe individ afară.
Câinele se duce, docil, după el și-l întreabă: 
- Trebuia să spun lesă?

Leul vorbește la telefonul mobil:
- Da, da, scumpo, - zice leul, - vin acasă curând. Ce 

fac acum? Sunt cu taurul la o bere. Când terminăm? 
Aproape că am terminat – vin în câteva minute. Ce 
să cumpăr? Da, bine, trec pe la supermarket înainte 
să vin acasă.

Leul închide telefonul, iar taurul începe să râdă 
grosier:

- Dar cum e posibil așa ceva, te-a sunat soția, și 
tu-i spui: da, termin acum, vin acasă repede, cum-
păr de toate. Nu poți să trântești și tu cu pumnul 
în masă, chipurile, eu sunt masculul, regele junglei 
și gata discuția.

- Frate, tu nu confunda lucrurile! Soția ta e vacă, 
a mea e leoaică!

TEATRE

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
30-31.10 Premieră!!! Teatrul Național vă invită la 

cel mai condimentat spectacol al stagiunii! „Hamlet 
în sos picant”, tragicomedie după Aldo Nicolaj. Regie: 
Alexandru Cozub. Scenografie: Iurie Matei. Costume: 
Tatiana Popescu, ora 18.00.

01.11 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 
18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
30.10 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 

18.30.

Teatrul Național „Satiricus. I.L. Caragiale”
31.10 „Puștoaica de la etajul 13, sau dragă soci-

etate” de Mircea M. Ionescu, ora 18.30.
01.11 „Ciuleandra” de Liviu Rebreanu, ora 18.30

Teatrul Geneza Art
30 – 31.10 „Cutia neagră” de Philippe Bologna 

și Paulo Costella, ora 19.00.
01.11; 03.11 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.
05.11 „Invitația la vals” de Mihail Drumeș, ora 

19.00.

Teatrul Național de Operă și Balet 
„Maria Bieșu”

31.11 Gala de balet, ora 17.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
31.10 „Doctorul Aumădoare” de C. Ciukovski, 

ora 12.00.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
31.10 „Hai la drum spre Phantarun” de Laurențiu 

Budău, ora 11.00.
05.11 „Hârzobul” de Laurențiu Budău, ora 11.00.
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Firea ta duală se va afla 
în plină activitate în urmă-
toarele zile deoarece vei fi 
pus mereu în postura de a 
alege. Acum știi care sunt 
lucrurile care te împlinesc 
cu adevărat, dar pe alocuri 
vei fi din nou tentat să faci 
compromisuri în defavoarea 
ta. Cei din jur nu au întot-
deauna cele mai rele intenții, 
după cum presupui.

Întotdeauna trebuie să ai 
grijă să fii onest cu propria 
persoană. Este posibil să pri-
mești un ultimatum cu privi-
re la un aspect profesional, 
dar nici măcar această postu-
ră nu te va forța să faci vreun 
compromis. Crezi cu tărie în 
propriile idei. „Agonia emoți-
onală” în care ai trăit o bună 
perioadă de timp s-a disper-
sat. Ai recâștigat controlul 
asupra propriei vieți.

Energia astrală pe care 
o recepționezi în perioada 
următoare va fi definitorie 
pentru echilibrul propriei 
vieți. Această săptămână va 
fi greoaie din punct de ve-
dere emoțional. Sunt multe 
lucruri rămase nespuse și 
a prelua inițiativa în acest 
moment reprezintă pentru 
tine o provocare în sine. Nu 
te simți confortabil în aceas-
tă postură.

Lucrurile vor intra pe un 
făgaș normal odată ce vei 
prelua controlul. Familia 
va fi susținătorul tău prin-
cipal, indiferent de ceea ce 
urmează să trăiești. Chiar 
dacă îți este dificil să preco-
nizezi asta, viața ta va avea 
un nou sens odată cu luarea 
anumitor decizii. Încearcă 
întotdeauna să vezi dincolo 
de orice aparență. 

Din cauza unei influen-
țe ciudate din partea lui 
Jupiter, vei da peste per-
soane care îți induc din 
nou nevoia de a le proteja. 
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 acționezi. Lo-
cul secund nu mai este pen-
tru tine.

Găsirea unui nou sens al 
propriei vieți îți întreține 
motivația de a face lucruri 
care îți aduc împlinire. Din 
păcate, conflictele sunt in-
evitabile în această peri-
oadă. Deși încerci să nu te 
lași afectat de ele, te întrebi 
totuși care este poziția pe 
care ar trebui să o adopți. 
Îndreaptă-te spre ceea ce 
simți!

Te vei afla în postura de 
a-ți argumenta în public ac-
țiunile. Zâmbetul pe care îl 
afișezi mereu în interacți-
unile cu cei din jur ajută 
la destinderea atmosferei 
și îți oferă încredere în 
poziția pe care ți-o asumi. 
Prieteniile din viața ta nu 
sunt un etalon pentru tine 
deoarece nu mai crezi în 
integritatea lor.

Ești pasionat de multe su-
biecte care îți sunt necunos-
cute și de aceea vei alege să 
citești câte puțin din fiecare 
domeniu. Pasiunea cu care 
faci tot ceea ce îți propui te 
ajută să străbați cel puțin 
jumătate de drum până la 
atingerea obiectivelor. La 
nivel emoțional, simți o co-
nexiune aparte cu o anumită 
persoană, dar teama de a nu 
fi dezamăgit te va opri din a 
prelua inițiativa.

Crezi prea mult în pute-
rea aparențelor. În anumi-
te contexte personale, vei fi 
obligat să adopți o atitudine 
mai pragmatică, chiar dacă 
acest lucru nu ți se potriveș-
te. Astrele nu sunt tocmai 
indulgente cu tine și va fi 
nevoie să depui eforturi su-
plimentare pentru a obține 
lucruri aparent banale.

Indiferent de tipul lor, 
nu crezi în exuberanța re-
lațiilor de lungă durată. 
Dintr-un motiv sau altul, 
conexiunea emoțională își 
pierde din „aderență” și tot 
ceea ce rămâne în loc este un 
sentiment de siguranță și de 
confort. În ceea ce privește 
cariera, vei fi pus în postura 
de a face lucruri care este 
posibil să schimbe dinamica 
pe care o trăiești în prezent.

Atunci când vine vorba de 
carieră, este foarte impor-
tant să rămâi consecvent și 
implicat în tot ceea ce faci. 
Ai senzația că cei din jur nu 
înțeleg mesajul pe care în-
cerci să îl transmiți. Când 
vine vorba de relațiile im-
portante din viața ta, conti-
nui să rămâi o fire dedicată. 
Consecvența te va ajuta să 
obții rezultatele pe care ți 
le dorești.

Pentru a menține un 
echilibru între profesional 
și personal este nevoie de 
multe resurse. Nu te mai 
lăsa influențat de aparen-
țe! În perioada următoare, 
din cauza mai multor situ-
ații tensionate acumulate, 
ajungi să acționezi complet 
irațional. A te gândi la o 
mică vacanță denotă ma-
turitate și responsabilitate 
pentru propriile acțiuni și 
decizii.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Cea mai înseamnă și iubirea cea 
dintâi?! Ai impresia că totul lumi-
nează în jurul tău, că, dacă ai dori, 
ai schimba și fața lumii, iar oamenii, 
oricât de răi ar fi, ai impresia că de-
vin generoși, înțelegători și săritori 
la nevoie. Uite așa îți apare lumea 
în lumina  acelei iubiri!...

În această stare de spirit era și 
Valeriu înainte de a pleca la armată. 
O iubea pe Veronica, fata vecinului 
lor, cu toată puterea dragostei din-
tâi. „Să mă aștepți, Veronică, cum  
mă întorc, facem nuntă!” Și plecat a 
fost. Slujea departe de Moldova, își 
scriau des la  început, apoi în anul 
doi de slujbă au pornit a veni tot 
mai rar răvașe de la Valeriu. Vero-
nica însă, din dragoste și așteptare, 
îi scria în fiecare zi. Cum se ducea 
în centrul raional, se fotografia și-i 
trimitea tânărului și câte o poză – 
nu dea Domnul să vină el acasă și 
să n-o recunoască. 

L-a așteptat trei ani 
să vină din armată

Pe atunci serviciul militar era 
de trei ani de zile. Și uite că se 
încheia sorocul și pentru Valeriu. 

În toamnă, trebuia să se întoarcă 
acasă. Vă spuneam că flăcăul îi 
scria Veronicăi tot mai rar, apoi 
a încetat definitiv să-i mai scrie. 
Frumușică și chitită, în toată pe-
rioada asta fata nu s-a uitat la nici 
un flăcău din sat. Nu-l aștepta ea 
pe iubitul ei Valeriu din armată?

Și ce credeți, s-a întors iubitul 
într-o seară, fără să-și anunțe din 
timp sosirea. Pe neprins de veste 
i-a luat pe toți… Și nu era singur, 
alături de el a intrat în curtea casei 
și un boboc de fată – nevastă-sa! 
Părinții, bucuroși nevoie mare, 
în scurt timp au tocmit o masă 
de sărbătoare și în aceeași seară 
au invitat rudele mai apropiate și 
vecinii la petrecere. 

Veronica a venit fuguța cu ai 
săi, bucuroasă că iubitul e acasă 
și că în toamna asta s-ar putea 
să facă nuntă. Nici să bănuiască 
sărmana fată că cel pe care-l aș-
teptase trei ani de zile era și în-
surat. A fript-o rău la inimioară 
treaba asta, atât de tare a durut-o 
că în gând nu avea decât planuri 
de răzbunare.

„E slobodă ca pasărea, 
poate să se mărite 
și mâine!”

La petrecere a fost invitat și 
Petrică, cel mai bun prieten al lui 
Valeriu. Și coleg de clasă, și amic 
de nebunii, și vecin de mahala. 
Petrică a îndrăznit să-l întrebe: 
„Și ce faci cu Veronica?”. „Nimic, 
e slobodă ca pasărea, poate să se 
mărite și mâine!”, i-a răspuns. 
Nici nu s-a apropiat de ea cel puțin 

L A  N O I  A C A S Ă

Rana veche sângerează ușor

Lidia BOBÂNĂ

să-i dea o explicație, omenește ar 
fi fost să-i fi vorbit în seara ceea, 
dar Valeriu o ținea de mijloc pe 
nevastă-sa și o sorbea din ochi.

O jelea pe Veronica fratele mai 
mare al lui Valeriu, care nu era 
însurat încă la vremea ceea. El 
s-a apropiat de fată și, ca să nu se 
simtă incomod copila, îi tot șoptea 
ceva la ureche, o îndemna să ia 
din bucate, au ieșit împreună să 
se plimbe pe hudița lor. Poate că 
anume atunci Veronica s-a gândit 
și la modul cum să-l  pedepsească 
pe Valeriu. „Mă mărit cu fratele 
lui și am să fiu o soție mai bună 
decât rusoaica asta adusă de pe 
aiurea”, și-a zis ea.

Tot plimbându-se așa, când au 
ajuns la poarta Veronicăi, dân-
sa l-a sărutat pe Nicolae, fratele 
iubitului ei, și i-a șoptit: „Slavă 
Domnului că s-a însurat Valeriu, 
chiar mă gândeam cum s-o rup cu 
dânsul să nu se supere! Ne-am 
întâlnit atâta timp, i-am scris toți 
anii cât a fost la armată. Acum pot 
și eu să-mi caut pereche în sat”. 
Nicolae a luat act de informație. 
Chiar a doua zi spre seară,  a ve-
nit chitit nevoie mare s-o invite 

pe Veronica la club. Și de atunci 
mai că seară de seară se întâlneau 
tinerii.

Însurătoarea lui Valeriu i-a 
dezlegat mâinile

Nicolae o iubea de multă vreme 
pe vecină, dar nu îndrăznea să se 
apropie de dânsa, ca să nu-i strice 
înțelegerea cu frate-său. Faptul 
că Valeriu s-a însurat i-a dezlegat 
mâinile. Peste două luni, o cere de 
nevastă și Veronica acceptă, avea 
20 de ani, iar pentru localitatea 
lor se socotea cam trecuțică fata. 
La vârsta ceea femeile de seama 
ei creșteau deja copii…

Vă spuneam că Valeriu nu și-a 
cerut scuze niciodată, cel puțin 
să-i fi explicat cum de s-au în-
tâmplat toate, se făcea că nici 
n-o cunoaște pe Veronica. Când 
a venit frate-său cu vestea că se 
însoară, Valeriu doar atât i-a spus: 
„Ce, n-ai găsit în tot satul altă fată, 
chiar Veronica îți trebuia? Vrei 
să-mi faci în ciudă?”. „Și cam ce 
te-ar deranja, ești însurat, nevasta 
se topește după tine”, i-o întoarse 
și frate-său Nicolae.

Au făcut nunta într-o sâmbătă 
de noiembrie, nuntă la care s-a 
adunat mai tot satul. Era frumoa-
să Veronica, era veselă și a dansat 
cu toți flăcăii. S-a apropiat și Vale-
riu de ea, dar fata s-a făcut că nu-l 
vede, i-a întors spatele, martori 
fiind toți de la petrecerea ceea. 

După bătaie, nu și-au mai 
vorbit niciodată frații

Nevasta lui Valeriu a întrebat 
pe cineva de alături ce se întâm-
plă, la care află că Veronica a fost 
iubirea cea mare a bărbatului ei 
până la armată. Poate că ea a fost 
unica din toată adunarea ceea de 
oameni, care a înțeles că s-a mări-
tat Veronica cu cumnatul Nicolae 
din răzbunare. Muierește, a com-
pătimit-o pe mireasă, dar oricum 
nu putea schimba nimic.

Trebuie să vă spun că, din ziua 
nunții, Valeriu îi ieșea în cale 
Veronicăi la tot pasul. Locuiau 
tinerii cu părinții fetei și uite că 
ori de câte ori ieșea din curtea lor, 
da nas în nas cu fostul ei iubit… O 
petrecea până la magazin, poștă, 
școală – unde se ducea ea și Va-
leriu era alături. Lumea din sat 
vedea treaba asta, simțea și ne-
vastă-sa că s-a schimbat bărbatul.

Nicolae prinsese și el ciudă 
pe frate-său: „De ce nu ne lasă 
în pace?”, zicea el. S-a ajuns la 
aceea că într-o zi s-au luat la bă-
taie și l-a înjunghiat Valeriu pe 
fratele său mai mare. Cât pe ce să 
moară acesta. Din ziua aceea, nu 
și-au mai vorbit niciodată. Și au 
trecut de atunci 20 de ani.
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Luni, 2 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal feminin - Liga Flo-
rilor Etapa 4 - SCM Ramnicu Valcea 
- Minaur Baia Mare
12.35 Natură şi aventură
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Breaking Fake News
14.00 Telejurnal Sport
14.50 Filler călătorie
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal feminin - Liga 
Florilor Etapa 4 - CSM Bucureşti - 
HC Zalău
16.30 #Creativ
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
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Craiova
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlam-
entare

13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu 
chef D’Artagnan
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 Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.10 Film: Legenda lui Bruc
23.50 MomentArt
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Eu pot!
02.35 Film: Legenda lui Bruc
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
05.00 Dispăruţi fără urmă
05.55 România 9

TVR 2

07.00 România… în bucate
07.35 Mic dejun cu un campion
08.35 Discover România
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 România… în bucate
17.58 #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: Ilustrate cu flori de 
câmp
02.45 România… în bucate
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 F/d
10.45 Chişinău: ieri şi azi
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Cântec, dor şi omenie
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Respiro
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Concert L. Moraru
18.15 Bucătăria pariziană a lui 
Trish
18.45 Respiro
19.00 Mesager
19.50 Dimensiunea diplomatică
20.20 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Film The Con Man

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 săi: cursa 
cea mare
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 LEGO Friends - Haideţi pe 
scenă!
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
20.35 Barbie Mariposa
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Serial Vlad
22.30 Film Joc murdar
00.30 Ştirile
01.00 Film The Great Wall
03.00 România, te iubesc!
04.00 Lecţii de viaţa
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Trigger
13.00 Lupta în bucate
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Tur Retur

18.00 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 Т/с
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

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial O nouă şansă
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Fără privirea ta
19.00 Serial O nouă şansă
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Film O nouă şansă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Fără privirea ta

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
767
09.30 Film: Vecinii
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. 
415
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 31
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
418
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
768
21.00 Film: FĂRĂ URMĂ
22.45 Serial: Mr. Bean, ep. 11 şi 12
00.00 Serial: Mr. Bean: inspectorul 
Fowler, ep. 11 şi 12
01.15 Alege iubirea
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Спросите у осени
10.00 Т/с Курт Сеит и Александра
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Курт Сеит и Александра
12.15 Т/с Дежурный врач 3
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Дежурный врач 3
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 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 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. Война за отель
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Кухня. Война за отель
19.00 Т/с Любовь в нерабочие 
недели
19.30 Т/с Нагиев на карантине
20.00 Т/с Кухня. Война за отель
21.30 Т/с Миша портит все
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Marți, 3 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Dosar România
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Sport
14.50 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
19.00 Punctul pe azi
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 Reportajele TVR i În satul lui 
Iuliu Maniu
00.00 Noaptea Americană - Alegeri 
prezidenţiale în SUA
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Craiova
10.45 Serial: Prinţul Jumong

12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlam-
entare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu 
chef D’Artagnan
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Handbal feminin Liga Flo-
rilor. Etapa 5
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Fanfan La 
Tulipe
00.00 Noaptea americană - Alegeri 
prezidenţiale în SUA
04.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
04.50 Discover România
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
10.00 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 România… în bucate
16.30 Handbal feminin Liga Florilo-
retapa 5
18.00 #NuExistaNuSePoate!
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: Selma - Regatul Unit
03.25 Telejurnal
03.55 E vremea ta!
04.10 360°-GEO
05.05 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 La noi în sat
11.00 Cuvintele credinţei
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 F/d
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria pariziană a lui 
Trish
18.40 Respiro
19.00 Mesager
19.50 Prin muzică în Europa
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Film: Pe cont propriu

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 Piraţii care nu fac nimic: 
Poveşti din ţara legumelor
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 Degeţica
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
20.35 Barbie Fairytopia în Magia 
Curcubeului
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Ferma
23.30 Ştirile
00.00 Film Fast & Furious 4
02.00 Superspeed la Pro TV
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 Cealalta Basarabie
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 Т/с
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
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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
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. 
768
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. 31
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
416
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 32
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
419
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
769
21.00 Film: DEMONII KUNG FU
22.45 Film: FĂRĂ URMĂ
00.30 Nebuni de iubire
02.15 Albumul Naţional
04.00 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 Т/с Спросите у осени
10.00 Т/с Курт Сеит и Александра
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Курт Сеит и Александра
12.15 Т/с Дежурный врач 3
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Дежурный врач 3
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 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 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 Т/с Любовь в нерабочие 
недели
19.15 Т/с Нагиев на карантине
20.00 Т/с Кухня. Война за отель

21.30 Т/с Миша портит все
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Miercuri, 4 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal feminin - Liga 
Florilor Etapa 5 - Rapid Bucureşti - 
CSM Bucureşti
12.35 Descălecaţi în Carpaţi
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360
14.00 Telejurnal Sport
14.50 Filler călătorie

14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal feminin - Liga 
Florilor Etapa 5 - Minaur Baia Mare 
- G|loria Bistrita
16.30 Cooltura
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
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 Revizie tehnica
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Craiova
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlam-
entare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu 
chef D’Artagnan
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 Constan-
tin 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. 5
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.40 Sport
02.00 Revizie tehnică
06.05 România 9

TVR 2

07.00 România… în bucate
07.35 Zile cu stil
08.35 Discover România
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Călătoria marelui 
elefant
22.50 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Câştigă România!

00.50 Toamna amintirilor
02.00 Revizie tehnica
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 stil nou
10.15 Respiro
10.30 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 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria pariziană a lui 
Trish
18.40 Respiro
19.00 Mesager
19.50 Dor de voi. Emisiune mu-
zicală
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

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 Franklin şi prietenii - Aventu-
ra lui Franklin: călătorie în adâncuri
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 Mariposa
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
20.35 Thomas şi prietenii săi: cursa 
cea mare
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
03.30 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 Boyka: Undisputed
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
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Cealalta Basarabie
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 Т/с
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 Concert
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York

01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф

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. 
769
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. 32
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
417
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 33
18.30 Ştiri

19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
420
20.00 Film: RAMBO IV
21.45 Film: SCHIMB DE PRI-
ZONIERI
23.45 Film: RĂZBUNAREA DRAG-
ONILOR
01.30 Poama acra
03.30 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 Т/с Спросите у осени
10.00 Т/с Курт Сеит и Александра
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Курт Сеит и Александра
12.15 Т/с Дежурный врач 3
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Дежурный врач 3
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 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 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 Т/с Нагиев на карантине
20.00 Т/с Кухня. Война за отель
21.30 Т/с Миша портит все
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Joi, 5 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Adevăruri despre trecut
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.50 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
19.00 Punctul pe azi
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 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Adevăruri despre trecut
03.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu 
chef D’Artagnan
14.00 Telejurnal Ştiri

15.10 Akzente
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Serial: Tut: destinul unui 
fărăon
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Serial: Tut: destinul unui 
fărăon, ep. 5
02.30 Telecinemateca Fanfan La 
Tulipe
04.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei
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
10.00 360°-GEO
11.00 Câştigă România!

12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Misterele Aurorei 
Teagarden: enigma craniului
22.45 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Câştigă România!
00.45 Engleză la minut
01.10 Film: Călătoria marelui 
elefant
02.40 România… în bucate
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 360°-GEO
05.00 Filler călătorie toamnă
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 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
16.25 F/d
16.30 Dor de voi. Emisiune mu-
zicală
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria pariziană a lui 
Trish
18.40 Respiro
19.00 Mesager
19.45 F/d
20.30 Reporter pentru sănătate
21.00 Ştirile
21.25 Musafirul
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.15 Ştiri Externe
23.40 Evantai folcloric

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică

P R O G R A M E  T V
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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 Trei prieteni aventuroşi - 
Petrecere în Mullewapp
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 Fairytopia în Magia 
Curcubeului
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
20.35 Piraţii care nu fac nimic: 
Poveşti din ţara legumelor
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 Argo
02.30 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Cealalta Basarabie
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
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Concert
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Т/с
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. 33
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
418
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
421
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
770
21.00 Film: DOI SUPERPOLIŢIŞTI
23.15 Film: RAMBO IV
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Naţional
04.00 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 Т/с Спросите у осени
10.00 Т/с Курт Сеит и Александра
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Курт Сеит и Александра
12.15 Т/с Дежурный врач 3
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Дежурный врач 3
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 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 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
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 Т/с Нагиев на карантине
20.00 Т/с Кухня. Война за отель
21.30 Т/с Миша портит все
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Vineri, 6 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Intalnirile TVR Moldova Emil 
Loteanu
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.50 Filler călătorie
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
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 Intalnirile TVR Moldova Emil 
Loteanu
01.55 Engleza la minut
02.00 Dăruieşte Românie!
03.30 A doua emigrare
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin 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 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.10 Film: Profesorul şi nebunul

23.15 #Creativ
23.45 Fan/Fun urban
00.10 Telejurnal Sport Meteo
00.55 Serial: Comisarul Rex
01.55 Serial: Tut: destinul unui 
fărăon
02.40 Film: Profesorul şi nebunul
04.40 Sport
05.00 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 România… în bucate
07.30 Serial: Iubirea unei doamne
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
09.55 Engleză la minut
10.00 Ferma
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 România… în bucate
17.55 Documentar
18.53 Sport

19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Portrete în timp
06.35 Poezii
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 Art - club (rus.)
11.30 Rapsodia satului
12.00 F/d
12.30 Musafirul
13.00 Miezul zilei
13.25 F/d
13.40 Cine vine la noi!
14.35 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria pariziană a lui 
Trish
18.45 Respiro
19.00 Mesager
19.45 F/d
21.00 Ştirile
21.25 Zona ARS
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.15 Ştiri Externe
23.40 O seară în familie

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Pettson şi Findus
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 Thomas şi prietenii săi: cursa 
cea mare
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
20.35 Franklin şi prietenii - Aventu-
ra lui Franklin: călătorie în adâncuri
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 Film Comoara naţională
23.00 Film Dresat pentru a ucide
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 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Regina
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Renegat
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Filme şi Staruri
18.00 Cealalta Basarabie
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
00.00 Х/ф
02.00 Ştirile TV8
02.45 Întreabă Gheţu
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 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
770
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine 
rătăcite, ep. 419
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
422
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 771
21.00 Serial: Mr. Bean
22.15 Serial: Mr. Bean: inspectorul 
Fowler, ep. 13 şi 14

23.30 Film: SCHIMB DE PRI-
ZONIERI
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 Т/с Спросите у осени
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
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Т/с Дежурный врач 3
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Поле Чудес
18.55 Reporter
19.30 Т/с Дежурный врач 3
20.30 Т/с Спросите у осени
22.30 Т/с Дежурный врач 3
23.30 Reporter
00.00 Т/с Дежурный врач 3
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 Т/с Нагиев на карантине
19.30 Т/с Сезоны любви
21.00 Т/с Погнали
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC

Sâmbătă, 7 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Cap compas
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Amintiri din infern - Trans-
nistria
15.00 Vedeta populară
17.00 Serial: Il Luce
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Reteaua de idoli
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Orgolii
00.50 Discover România
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Orgolii
03.50 Discover România
04.00 Reteaua de idoli
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Serial: Il Luce

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Micile vedete în bucătărie
08.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.00 Eu pot!
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 #Creativ
12.00 Replay
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Cooltura
16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
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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 Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Totul se plăteşte
22.50 Dosar România
23.50 Profesioniştii…
00.50 Lumea azi
01.20 Cooltura
01.50 Film: Totul se plăteşte
03.20 Fan/Fun urban
03.45 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Strop şi balonaş
09.00 MotorVlog
09.30 Generaţia Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Nebuni şi frumoşi
21.55 Serial: Viaţa visată
23.00 Distractiile lui Cazacu
23.35 Zile cu stil
00.30 Film: Misterele Aurorei 
Teagarden: enigma craniului
02.00 Serial: Viaţa visată
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Discover România
04.10 Serial: Strop şi balonaş
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 F/d
06.30 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Magazinul copiilor
10.05 Desene animate Rosie şi 
prietenii săi
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 Dor de voi. Emisiune mu-
zicală
15.20 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.25 Dor de voi. Emisiune mu-
zicală
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Orchestra Plai moldovenesc
23.45 Ştiri Externe

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
08.00 Babrie Princess Adventure
09.25 Barbie: Un Crăciun perfect
10.50 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Piraţii care nu fac nimic: 
Poveşti din ţara legumelor
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 Trei prieteni aventuroşi - 

Petrecere în Mullewapp
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 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film Căutătorii de comori
13.00 Ferma
15.00 Film Inimă de dragon: Un 
nou început
17.00 Film Jurnalul lui Bridget 
Jones

19.00 Ştirile
20.00 Film Mecanicul
22.00 Film Agentul de la U. N. C. 
L. E
00.15 Film Argo
02.45 Film Lecţii de viaţă
04.00 Film Treasure Buddies

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 România, te iubesc!
17.00 Ce spun românii
18.00 Ce se întâmplă, doctore?
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Regina
22.45 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.30 Arena bucătarilor
01.45 Superspeed
02.15 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Regina
05.00 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 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

TV8

06.00 Întreabă Gheţu
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф
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 Т/с
21.30 Regionalii
22.30 Х/ф
00.20 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

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
420
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Film: FAŢĂ ÎN FAŢĂ
16.15 Film: DOI SUPERPOLIŢIŞTI
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
423
20.00 Iubire interzisă - DRAGOSTE 
CU NĂBĂDĂI
21.45 Nebuni de iubire
23.30 Poamă acră
01.30 Albumul Naţional
03.15 Vouă
03.30 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 Спросите у осени
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Спросите у осени
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Спросите у осени
16.00 Teleshopping
16.20 Т/с Спросите у осени
21.20 Мистические истории
23.20 Поле Чудес
00.20 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, 8 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Drag de România mea!

17.00 Serial: Il Luce
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Vedeta populară
23.00 Film: Vlad Ţepeş
00.50 Discover România
01.00 Garantat 100%
02.00 Film: Vlad Ţepeş
03.50 Discover România
04.00 Conexiuni
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Serial: Il Luce

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Wild Carpathia - Veşnic 
sălbatici. Partea a III-a
16.30 Exclusiv în România
17.15 MomentArt
17.30 Dosar România
18.25 Handbal masculin - prelimi-
narii CE 2022
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
02.00 Levintza
02.30 In grădina Danei
02.55 Wild Carpathia - Veşnic 
sălbatici. Partea a III-a
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 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toateediţia 23
13.10 Film: Războiul domniţelor
14.40 Discover România
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Columna
22.35 Film: Caligula
00.50 Pescar hoinar
01.25 Film: Războiul domniţelor
02.50 Discover România
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
05.00 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.35 Respiro
11.40 Abraziv
12.00 F/d
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Respiro
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Purtătorii de cultură
17.50 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Dor de voi. Emisiune muzicală
21.00 Ştirile
21.20 Prin muzică în Europa
22.00 Ştirile (rus.)
22.40 Film Asterix şi Obelix împo-
triva lui Caesar

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 

Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
08.00 Barbie: Un Crăciun perfect
09.25 Babrie Princess Adventure
10.50 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Franklin şi prietenii - Aventu-
ra lui Franklin: călătorie în adâncuri
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 Pettson şi Findus
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 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Dragonheart: A New 
Beginnning
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 în viteza 
a 5-a
22.45 Film Oblivion: Planeta uitată
01.30 Apropo TV
02.30 Film Național Treasure
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii

16.30 Lecţii de viaţa
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Regina
22.45 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Regina
05.00 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Alegeri prezidentiale 2020
07.20 Micii Bucatari
08.00 Alegeri prezidentiale 2020
08.20 Tur Retur
09.00 Alegeri prezidentiale 2020
11.00 AgriCool
12.00 Alegeri prezidentiale 2020
15.15 Savoare la Maximum
16.00 Patrula
16.45 Alegeri prezidentiale 2020
17.00 Tombola Nanu Market
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora de Ras
21.00 Alegeri prezidentiale 2020
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Alegeri prezidentiale 2020
00.00 Patrula
00.00 Asfalt de Moldova

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 Т/с
21.30 Efectul 9.6
22.20 Х/ф
00.00 Ştiri de week-end
00.30 Наша американская 
история
01.00 Regionalii
02.00 Punct şi de la capăt
03.00 Iubeşte viaţa
04.00 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

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
421
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.30 Film: FAŢĂ ÎN FAŢĂ
12.30 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
13.00 Start show România
15.45 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
16.45 Alege iubirea
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
424
20.00 Film: ONOARE RECÂŞTI-
GATĂ
00.00 Start show România
02.45 Albumul Naţional
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 Т/с Курт Сеит и Александра
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Курт Сеит и Александра
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Курт Сеит и Александра
16.00 Teleshopping
16.20 Т/с Курт Сеит и Александра
18.20 Т/с Дежурный врач 3
22.20 Мистические истории
01.00 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 Русские не смеются
14.30 Telemagazin. Oferta zilei
15.30 Шоу Русские не смеются

16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Шоу Уральских пельменей
21.30 Шоу Русские не смеются
22.30 Шоу Полный блэкаут
00.00 М/с Царевны
00.30 Muzica la CTC

P R O G R A M E  T V
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Stânga are-un singur candidat
Care ne-a vândut şi ne-a trădat,
Dreapta, cu mai mulţi, de toţi slăvită,
E cam strâmbă nefiind unită!...

Gheorghe BÂLICI

Nicolae Botgros și fiul acestuia, Corneliu, 
s-au infectat cu noul coronavirus

orchestră, Corneliu Botgros a 
răspuns că mai sunt colegi care 
au contractat maladia, dar sunt 
asimptomatici.

În perioada pandemiei, dirijorul 
și violonistul Nicolae Botgros, Artist 
al Poporului, a înregistrat 64 de 
piese cu o durată totală de 180 de 
minute, informa în august Mol-
dpres. Solicitat de agenție, maestrul 
Nicolae Botgros menționase că 
este vorba de muzică lăutărească, 
clasică, cafe concert.

„Am răscolit toată arhiva, am 
dat și de niște partituri vechi, 
încă din timpul studenției. Am 
înregistrat piesele cu un mic grup 
de muzicieni. Nu m-am întâlnit 
cu colectivul orchestrei din data 
de 8 martie. Abia marți, 18 au-
gust, am reluat repetițiile. Timp 
de cinci luni, am cântat doar la o 
ceremonie de familie în România. 
Perioada pandemiei este foarte 
grea pentru artiști. Am pierdut 
numeroase concerte programate, 
am ratat mai multe festivaluri la 
care am fost invitați. Ne este dor 
de scenă, de public”, a declarat 
dirijorul Orchestrei „Lăutarii” 
pentru Moldpres.

N. M.

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Un șarpe cu două 
capete, descoperit în 
Florida, după ce a fost 
capturat de o pisică

Un exemplar rar de şarpe cu 
două capete a fost descoperit în 
statul american Florida, după 
ce pisica unei familii din Palm 
Harbor a adus reptila în locuința 
stăpânilor săi, informează site-ul 
revistei „People”.

Potrivit LiveScience.com, Kay 
Rogers, o rezidentă din Palm Har-
bor, a văzut pentru prima dată 
acea reptilă cu două capete în 
urmă cu o lună, după ce pisica 
familiei ei, Olive, a adus şarpele 
în sufrageria locuinței sale. Rogers 
a dezvăluit ulterior pe Facebook 
că alimentația este cea mai mare 
problemă cu care se confruntă 
reptila.

„Am încercat mai multe lucruri 
pentru a îl hrăni, dar şarpelui îi 
este greu să îşi coordoneze cele 
două capete”, a scris ea pe această 
rețea de socializare.

Experții afirmă că Dos este 
un exemplar tânăr de Coluber 
constrictor, un şarpe neveninos 
frecvent întâlnit în sud-estul Sta-
telor Unite.

Afecțiunea de care suferă 
această reptilă, denumită bice-
falie, „este neobișnuită şi apare 
în timpul dezvoltării embrionului, 
când gemenii monozigoți nu re-
ușesc să se separe, iar cele două 
capete se dezvoltă şi rămân atașa-
te de un singur trup”, au explicat 
experții americani.

Ei au adăugat că ambele capete 
ale şarpelui Dos sunt capabile să 
îşi miște ochii, gâturile şi limbi-
le în mod independent, „dar nu 
întotdeauna în aceeași direcție”.

Conform specialiștilor, şerpii 
cu două capete întâmpină mari 
dificultăți pentru a supraviețui 
în natură, deoarece creierele lor 
separate iau decizii diferite. 
Acest proces poate să îi afec-
teze atunci când încearcă să se 
hrănească sau să fugă din calea 
răpitorilor.

Potrivit LiveScience.com, bice-
falia poate să apară la mai multe 
specii de animale, nu doar la şerpi. 

Agerpres

Dan Bittman nu se lasă după scandalul 
imens pe care l-a provocat
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Maestrul Nicolae Botgros şi fiul 
acestuia, Corneliu Botgros, s-au 
infectat cu noul tip de coronavi-
rus. Din cauza complicațiilor pro-
vocate de Covid-19, conducătorul 
Orchestrei Naționale de Muzică 
Populară „Lăutarii” a fost internat 
în stare gravă la spital. Corneliu 
Botgros se tratează la domiciliu.

Fiul maestrului a declarat că 
Nicolae Botgros s-a simțit rău 
acum câteva zile. Avea febră, iar 
când a dat testul la Covid, rezul-
tatul a ieșit pozitiv. A început să 
se simtă tot mai rău, iar din cauza 

complicațiilor a  fost internat la 
Institutul de Medicină Urgentă.

„Avea tuse, rinoree, febră. A 
dat testul şi după aceea a fost 
internat. El se află în spital sub 
supravegherea medicilor, noi nu 
avem contact direct pentru că nu 
se permite. Nu prea ştim multe 
detalii, așteptăm şi noi noutăți”, a 
spus Corneliu Botgros, contactat 
de TVR Moldova. 

Şi alți membri ai Orchestrei 
Naționale de Muzică Populară 
„Lăutarii” ar fi infectați. Întrebat 
dacă s-a mai molipsit cineva din 

Solistul trupei „Holograf” a 
stârnit o adevărată isterie în urma 
declarațiilor privind pandemia 
de coronavirus. Dan Bittman nu 
s-a oprit la primele sale afirma-
ții și continuă să îi surprindă pe 
mulți cu declarațiile sale. Chiar 
în urmă cu câteva zile, artistul a 
fost văzut la o terasă, în timp ce 
numărul de îmbolnăviri atingea 
cifre record. Artistul șoca în urmă 
cu o săptămână, când autoritățile 
avertizau populația prin inter-
mediul sistemului Ro Alert. Deși 
numărul de infectări ajungea la 
cifre îngrijorătoare, Dan Bittman 
își invita prietenii de pe Facebook 
la terasă.

„Nu e de ajuns minciuna Covid, acum trebuie să 
suport și alertele astea penibile și mincinoase pe 
telefon! Când ieșim, băieți și fete?!”, era mesajul 
transmis de către artist, marți, 20 octombrie.

„Da, am ieșit. Am purtat mască până sus, la 

terasă, și a fost ok. Mesajul de 
pe Facebook nu era un îndemn 
la revoltă. Eu continui să-mi duc 
viața normal, respectând regu-
lile, însă mi se par absurde. E o 
părere pur personală. Nu rog 
pe nimeni să mă creadă sau să-
mi urmeze exemplul”, a declarat 
Dan Bittman pentru click.ro.

Astfel, potrivit părerii perso-
nale a solistului de la Holograf, 
virusul ar trebui să fie periculos 
nu doar în baruri, cluburi și re-
staurante.

Pentru că este membru al unei 
familii de medici, Dan Bittman 
consideră că pandemia nu a adus 
nimic nou în viața sa. Astfel, cân-

tărețul continuă să respecte regulile de igienă, dar 
și pe cele impuse de autorități. Dan Bittman ex-
plică faptul că poartă masca și respectă legea. Cu 
toate acestea convingerile sale rămân aceleași, că 
pandemia este o chestiune majoritar politică.

Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!


