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Cazul de la Varnița

„Vom fi la datorie
și în turul doi”

Alegeri la Varnița. 1 noiembrie 2020. Foto: moldova.europalibera.org

Harta lumii

Analogii
electorale
Adrian CIUBOTARU
Un scriitor important din România a comparat o eventuală
victorie a Maiei Sandu în turul
doi cu proiectata victorie a lui Joe
Biden în alegeri. Un pas pe care
ar trebui să-l facă, în opinia lui,
cele două țări, RM și SUA, pentru
a reveni la normalitate.
Analogia e stimulatoare, desigur, dar e valabilă doar pentru cei
care vor să creadă în ea. Singurul
element comun care face posibil paralelismul este, de fapt, dușmanul
care trebuie învins: un președinte-populist cu gura mare, autoritar
și provocator, sfidând bunul-simț și
promovând nu atât interesul general, cât propria lui imagine.

8

Anchetă
Scandalul dintre ex-premierul Vlad Filat și fostul
său avocat, Igor Popa, își are începutul cu mult
înainte de emisiunea din 23 septembrie, în care
ultimul a făcut dezvăluiri despre renumitul său
client. Adevăratul motiv ar fi cele două dosare
intentate pentru spălare de bani pe numele fostului
premier moldovean de procurorii din Germania
și Franța. Iar urmărirea penală a luat foc în
perioada când Filat se afla încă în detenție, în baza
denunțurilor făcute de Igor Popa.

Vila de la poalele
munților Alpi și
dosarele lui Filat din
Franța și Germania
Dezvăluirile despre dosarele din Germania și
Franța intentate pe numele lui Filat au fost făcute
de Igor Popa în cadrul emisiunii „Secretele Puterii”
de la Jurnal TV.
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Anunț important!

Stimați poștași,
Redacția GAZETEI de Chișinău vine cu o ofertă pentru Dvs., valabilă
de azi, 16 octombrie, până la 25 decembrie 2020.
Fiecare lucrător poștal, implicat în campania de abonare, va beneficia de premii bănești în valoare de:
- 5% din suma încasată pentru primele 9 abonamente;
- 10% din suma încasată pentru perfectarea a 10 abonamente și
mai mult.
Calculul premiilor se va efectua ținându-se cont de reducerile acordate abonaților.
Sumele respective vor fi transferate fiecărui lucrător poștal până
la 28 februarie 2021, cu condiția prezentării copiilor cotoarelor de
pe abonamentele perfectate și a confirmării eliberate (semnate) de
către șeful oficiului.
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„N-am admis să se încalce legea”
Ce s-a întâmplat, de fapt, la 1 noiembrie la Varnița

L

a 1 noiembrie mai mulți locuitori din
Varnița au protestat în stradă și au
încercat să stăvilească valul de cetățeni
din regiunea separatistă transnistreană
care veneau în mod organizat, cu mijloace de
transport ce depășeau opt locuri, la secțiile de
votare din această localitate. În 2016, peste 17 mii
de transnistreni au putut să voteze la alegerile
președintelui R. Moldova, marea majoritate a lor
fiind adusă cu autocarele.
licitând opinia acestora privind
cele întâmplate pe 1 noiembrie.
„Poliția ne urmărea
mai mult pe noi”

Gheorghe BÂLICI
Pentru votanții de pe malul
stâng al Nistrului s-au deschis
de această dată 42 de centre de
votare. CEC a interzis transportarea alegătorilor cu autocarele
la centrele de votare, însă au fost
sesizate încălcări. Am discutat cu
locuitori ai satului Varnița și cu
persoane din afara localității so-

Tudor Serbov, 73 de ani,
fost primar al comunei Varnița între anii 2000-2012, se
declară, în primul rând, cetățean
al României, al R. Moldova și, nu
în ultimul rând, al satului Varnița. „Dacă la alegerile din 2016
au venit cu autocarele și au votat
peste 17 mii de cetățeni de peste
Nistru, acum i-am mai oprit noi,
participanții la războiul din 1992.
N-am permis să se încalce legea și
au votat doar vreo 2800, cei care
au venit cu mijloace de transport
proprii. Poliția moldovenească ne

Racursi

Alegeri prezidențiale la Varnița. 1 noiembrie 2020
Foto: moldova.europalibera.org

urmărea mai degrabă pe noi și nu
intervenea când era cazul. Nici
administrația publică locală nu
ne-a susținut. Altfel s-ar fi gândit
dacă trebuie să deschidă o secție
de votare în incinta liceului și să
expună pericolului de contaminare
cu covid copiii”, afirmă ex-primarul.
Zinaida Untilă, 72 de ani,
pensionară, fostă profesoară de limba română, a lucrat
o viață la școala din localitate și a
educat și instruit mai multe generații de absolvenți. „La alegerile
prezidențiale din anul 2016 veneau autocarele unul după altul.
Au făcut bine veteranii de război,
dar și unii cetățeni simpli, că de
această dată i-au mai oprit. Atât
cât au putut că totuna s-au comis
încălcări. Deși sunt la o vârstă care
nu-mi permite să fac politică, nu
pot fi indiferentă față de ceea ce
se întâmplă. Păcat totuși că avem
în neamul nostru atâtea cozi de
topor care se vând și se cumpără”,
declară Zinaida.
„Unii știau numai numărul
candidatului unde
să pună ștampila”

Moldovenii așteaptă să voteze la Consulatul R. Moldova din Frankfurt, Germania.
1 noiembrie 2020. Foto: facebook.com/Alterno Jeky

Iacob Cecoi, 62 de ani, profesor de cultură fizică, este indignat de faptul că pretendenții la
funcția de președinte nu au putut
să se întâlnească cu alegătorii din
stânga Nistrului. „La candidați nu
le-au dat voie să se întâlnească cu

alegătorii, iar aceștia veneau din
nou în mod organizat cu mijloace
de transport care circulau toată
ziua și erau alimentate cu combustibil de la „Șerif”. Unii dintre ei
știau numai numărul candidatului
unde trebuie să pună ștampila,
poate că și numele Dodon. Peste
două săptămâni vor dori să repete
operația, însă nu le va merge, pentru că-i vom opri din nou și-i vom
obliga să respecte legea și să ne
respecte”, punctează profesorul.
Simion Brânză, 72 de ani,
consilier raional, Anenii Noi:
„Nu le-am permis să vină votanților din Transnistria cu autocarele.
La fel, ne vom organiza și pe 15
noiembrie. Organele de forță nu
manifestă dorința de a nu permite
încălcarea legii, de-aceea ne mobilizăm noi, combatanții. Cu părere
de rău, a existat și o provocare, dar
ne-am descurcat repede, de data
aceasta intervenind și poliția”,
spune consilierul.
Costețchi Alexandru, 47 de
ani, neangajat în câmpul muncii, a fost observator la secția de
votare de la liceu din partea Asociației „Forța Veteranilor”. „Unii
cetățeni de peste Nistru insistau
să voteze fără fișa de buletin. Era
clar că ori au mai votat pe undeva,
ori au de gând să voteze. Nu le-am
permis și mulți dintre ei, în semn
de protest, la plecare, aruncau măștile și mănușile direct în curtea
școlii”, mărturisește Alexandru.

„Dreptatea e de
partea noastră”
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Dumitru Urâtu, 68 de ani,
fost mecanic: „ Am oprit și autocarele de rută, pentru că nu circulau conform orarului. Au venit
vreo cinci, toate odată, și ne-am
dat seama că-i o încercare de a ne
duce de nas și a trece alegători cu
duiumul, așa cum s-a întâmplat
în 2016. Unii dintre ei întrebau
când li se vor da banii și am văzut
cu ochii mei cum li se plătea pe
ascuns”, confirmă Dumitru.
Valeriu Sava, 60 de ani,
agronom, din Chișinău: „Nam putut să stau acasă și am plecat la Varnița. Eu sunt cel căruia
provocatorul Mihail Amenberg
i-a dat cu gaze lacrimogene în
ochi. Sunt participant la războiul din 1992 și m-am dus să-mi
ajut camarazii. Așa voi proceda
și pe 15 noiembrie, pentru că nu
mă tem, iar dreptatea e de partea
noastră”, opinează Valeriu.
Nicușor Vrabie, 49 de ani,
taximetrist, din Chișinău:
„Am ajuns la Varnița și mi-am
pus automobilul la bariera din
Varnița, alături de mașina deputatului Igor Grosu. Am controlat trecerea alegătorilor. Nu
am încălcat nimic și nu ne sperie
amenințările cu deschiderea dosarelor penale. Vom fi la datorie și în turul doi”, recunoaște
Dumitru.
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„Regatul Unit constată că au existat numeroase afirmații credibile
privind încălcarea procedurilor legale, inclusiv plata alegătorilor – în
special a cetățenilor moldoveni rezidenți în regiunea transnistreană a
țării. …Marea Britanie solicită tuturor instituțiilor relevante să abordeze aceste lacune înainte de turul doi al alegerilor, care vor avea loc
pe 15 noiembrie, astfel încât să fie posibilă organizarea unor alegeri
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credibile, care să inspire încredere tuturor cetățenilor Moldovei și
partenerilor internaționali ai țării.”
Din Declarația Ambasadei Marii Britanii la Chișinău,
3 noiembrie 2020
https://deschide.md/ro

Dodon, pleacă!
C

andidatul electoral care cât pe ce să-și
anunțe propria încoronare pentru încă
un mandat până-n ziua scrutinului din
1 noiembrie, în baza prezicerilor unei
„babushka iz Etulia”, a rămas mut când a văzut că
ouăle l-au dat de gol. El a sperat mult...

Veaceslav NEGRUȚA
A depus un efort vizibil, cu
cinci zile înainte de scrutin, să
încerce din fiecare schemă, câte
oleacă, să fraudeze votul cetățenilor. Un pic cu lumea de peste
Nistru – le-a promis plată pentru
vot și le-a organizat transport mai
mic, ca să nu bată la ochi prea
tare. Doar că unii oameni amăgiți
de Dodon își căutau drepturile financiare promise direct la secțiile
de votare.
A încercat „caruselul” în nordul
R. Moldova – ca să vadă cât de
bine sunt organizate structurile
„socialiste” din teritorii. Dar și
să testeze cât de inofensive sunt
organele responsabile de corecti-

Încă 100.000
de teste pentru
depistarea
Covid-19
Alte 100.000 de teste pentru
depistarea Covid-ului au fost
procurate și livrate Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în cadrul proiectului Băncii
Mondiale „Răspuns de urgență
la Covid-19 în R. Moldova”. Au
fost achiziționate consumabile,
re-agenți și dispozitive pentru
asigurarea diagnosticului de laborator, inclusiv patru automobile
pentru transportarea testelor de
la laboratoarele Agenției, scrie
Radio Chișinău.
Sistemul de sănătate a fost asigurat cu 42 de electrocardiografe,
700 de pompe de perfuzie cu seringă, 400 de monitoare pentru
pacienți, 150 de pulsoximetre, 400
de oxigen-concentratoare, 194 de
paturi pentru terapie intensivă,
22 de ventilatoare pulmonare,
180.000 de costume de protecție
și 100.000 halate pentru personalul medical.

tudinea procesului de vot. Adică,
să observe, dar să nu intervină. Iar
dacă cineva la fel a observat – să-l
neutralizeze. Au mai fost și urnele
mobile „activate”. Iar urna mobilă
de la Sadova chiar dispăruse fără
urme la un moment dat.
Pe undeva chiar i-a reușit lui
Dodon. Iar testarea mașinăriei de
vot falsificat a arătat că e pregătită
pentru sarcini și mai pretențioase.
Doar că...
Oamenii nu mai sunt indiferenți față de ce se întâmplă în
satele și orașele din R. Moldova
în ziua alegerilor. Fiecare dintre
noi a reușit să observe nereguli
și să le fixeze. Observatorii, atâți
câți au fost, au colectat mai multe
semnale și observații documentate decât în precedentele alegeri.
Chiar dacă numărul de observatori a fost mai mic. Deci, fiecare
cetățean este nu doar un alegător,
dar și un observator, care poate
demotiva fraudele puse la cale de
echipele de consilieri electorali
mercenari ai lui Dodon.
Dodon a ieșit deunăzi cu ofense
fără precedent la adresa concetățe-

nilor noștri de peste hotare, pe care
Moldova, mai bine decât un (p)
i-a numit „electorat paralel”, care
rezident pus de Plahotniuc în
nu ar mai trebui să se amestece
serviciul intereselor străine și în
în alegeri. Asta a sugerat Dodon!
interesul de grup criminal.
În condiții de pandemie seveTot Dodon a reușit să doboare
ră și de lipsă totală de gestionare
și propriul record: în doar câteva
a situației de către guvernul lui
zeci de minute a descărcat peste
Dodon, remiterile de zeci și sute
concetățenii noștri zeci de minciude milioane de euro și dolari de
ni și manipulare criminală despre
la „electoratul paralel” (precum
contracandidatul electoral, Maia
i-a zis Dodon) sunt stabile și chiar
Sandu. Toate schemele și deciziile
cresc un pic în
luate de Dodon
acest an. Oamecu amicii săi de
nii din afară tripe vremea lui
mit din venituVoronin, Plarile lor, tot mai
hotniuc și mai
puține, dar și
recent i-au fost
sută de metri a
din economiatribuite dnei
mandatului său,
ile mai vechi,
Sandu fără nibani rudelor lor
ciun argument
el dezbină în mod
de aici pentru a
plauzibil. De la
criminal lumea
supraviețui vrereforma raioaca să conducă în
murilor grele.
nelor, pornită
continuare prin
Acești bani
de Greceanîi
minciună.
mențin vii serîn 1998, pe
viciile de uticare ulterior
lități publice,
tot Greceanîi
serviciile media inversat-o, la
cale, unele mici
școlile închise
afaceri și merg indirect în impoîn baza unor dispoziții semnate
zite la buget. Buget, din care este
de Dodon și Greceanîi în 2008,
achitată întreținerea costisitoare
precum și alte isprăvi mai recente
a lui Dodon.
din 2020 – toate au fost atribuite
„Electorat paralel”? De acești
de Dodon cel mincinos contracanoameni depinde viața și sănătatea
didatului său.
multor oameni de aici, de acasă.
Dodon a uitat că el, comandantul
Oamenii din afară sunt permasuprem al armatei, a dispus intronent cu gândul la casă. Ei sunt
ducerea armatei în orașe în martie
conectați la casa lor, Republica
2020, ca să lupte cu Covid (sau să

Pe ultima

sperie lumea?), iar acum bagă frică
în lume că Moldova ar urma să fie
paralizată în următoarele luni din
cauza Covid-19. El, Dodon, a decis
să-și facă imagini electorale pe timp
de Covid, iar de vină ar fi alții care
nu au nicio atribuție la deciziile
penale ale președintelui călător.
Minciuna, manipularea și corupția din ultimii patru ani sunt
acele elemente caracteristice perioadei de domnire a lui Dodon.
Dacă va intra vreodată în istorie
și în manualele de istorie, Dodon cu siguranță va avea și un
nume pe înțelesul fiecăruia, de
genul Dodon-mincinosul, sau
Dodon-Kremlinovici, sau Dodon-kuliok. Corupția, minciuna
și manipularea – asta e pecetea
din fruntea lui Dodon.
Dodon a încercat să dezbine
lumea, să bage ură și intoleranță
între cei de acasă și rudele lor din
afară, între oameni care vorbesc
în limbi diferite sau care cred în
lucruri diferite. Pe ultima sută de
metri a mandatului său, el dezbină
în mod criminal lumea ca să conducă în continuare prin minciună
și manipulare. Se chinuie, doar că
nu are șanse! Lumea e mult mai
înțeleaptă decât crede Dodon. Iar
Dodon trebuie să răspundă conform Legii pentru aceste ilegalități,
prevăzute și în legislația noastră.
Dodon, pleacă! Ia-ți kuliokul
și pleacă! Plahotniuc te așteaptă
pe calea lui, a patra.
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Saltim-banc

Apelul
„porumbelului”

FOTO: moldova.europalibera.org

Ne-ndeamnă în al său apel,
Într-un limbaj de bulevard,
Să nu schimbăm un porumbel
Pe coțofana de pe gard.

La Orhei, cine
împarte parte își face

Î

n cadrul mai multor birouri electorale
din raionul Orhei (în total, 84), produsele
alimentare destinate pauzelor de cafea a
membrilor comisiilor de votare din ziua
organizării primului tur de scrutin al alegerilor
prezidențiale, au fost înjumătățite. Unele
cantități figurau în acte, iar altele, în realitate.
Conform informației de la CEC, achiziționarea
și repartizarea produselor pentru pauzele de
cafea a fost făcută de consiliile electorale de
circumscripție. Președinta Consiliului Electoral
de Circumscripție Orhei, Anastasia Țurcan,
susține că totul s-a repartizat conform actelor.

Victoria POPA
Un membru al unui birou electoral al Consiliului Electoral de
Circumscripție Orhei ne-a semnalat că, la cel puțin cinci birouri
electorale din raion, produsele
destinate pauzelor de cafea – apă
plată, limonadă, ceai, cafea – au
fost înjumătățite sau s-au dat cu
țârâita.
Membrul comisiei ne-a trimis
și actul. Din act, reiese că biroul

respectiv trebuia să primească:
apă (0,5 l) – 20 de sticle, limonadă
(1 l) – 6 sticle, o cutie cu 100 de
pachețele de ceai și două borcane
de cafea a câte 200 g.
Sursa ne-a mai spus că în actul
respectiv borcanul de cafea costă
128 de lei, iar la „Metro” – 80 de
lei. Așa se „economisește” la noi.
În realitate, biroul electoral a
primit: 50 de pachețele de ceai, un
borcan de cafea, 12 sticle de apă
de 0,5 l, 4 sticle de limonadă de
1 l, 9 păhăruțe de plastic și 12 pachețele de zahăr. Menționăm că la
un birou au fost antrenate în ziua
alegerilor de la 9 la 12 persoane.
Atunci când membrii biroului
respectiv au întrebat președinta,
aceasta le-ar fi răspuns: „Ce, îi de
la voi de-acasă?”.
Potrivit sursei noastre, în alte

scrutine, ceea ce era în acte era și
în pachete. „De data aceasta nu a
fost așa. La cel puțin cinci secții
de votare s-au dat mai puține produse alimentare decât figurau pe
hârtie. La Orhei au fost deschise
83 de birouri electorale”.
Sursa noastră a mai adăugat că
și măști s-au dat mai puține, dacă
luăm în considerare lista de alegători care trebuia să se prezinte
la vot.
„S-au dat 1.200 de măști pentru
un număr de alegători de peste
2000, conform listei”, ne-a spus
sursa.

milioane de măști și acestea trebuia să fie distribuite conform numărului de alegători de pe liste.
Adică fiecărui cetățean cu drept
de vot îi revenea o mască.
Făcând referire la materialele
de birotică și la produsele pentru
pauza de cafea – ceai, cafea, apă,
responsabilul de comunicare de
la CEC ne-a comunicat că aceasta
au făcut-o separat consiliile electorale de circumscripție.

Trei milioane de măști
pentru turul I al alegerilor
prezidențiale

GAZETA de Chișinău i-a solicitat președintei Consiliului
Electoral de Circumscripție Orhei,
Anastasia Țurcan, să comenteze
informația parvenită la redacție.
Cu referie la repartizarea produselor alimentare și a materialelor, Anastasia Țurcan ne-a spus:
„Am verificat cu colegii noștri,
totul a fost repartizat conform
actelor. Mai mult decât atât, momentan, toate secțiile de votare au
prezentat actele de casare pentru
materialele și produsele recepționate”.
Despre măști, președinta ne-a
spus că CEC a repartizat numărul
de măști conform listei alegătorilor și „ne-a dat clar indicația
ca 50-55% să fie repartizate în
primul tur al alegerilor, și restul
– într-al doilea”.

Corneliu Pasat, șef adjunct al
Direcției comunicare, relații publice și mass-media a CEC, ne-a
explicat că achiziția legată de
logistică a fost realizată de către
CEC cu respectarea rigorilor. CEC
a distribuit materialele consiliilor
electorale de circumscripție (36 la
număr). Distribuirea echipamentului electoral – costume, viziere,
măști, laptopuri pentru operatori
–s-a făcut în baza unor calcule și
în funcție de numărul de membri
ai birourilor electorale.
Corneliu Pasat a spus pentru
GAZETA de Chișinău că pentru
toate consiliile electorale de circumscripție s-au dat în total trei

„50-55% de măști să fie
repartizate în primul tur,
și restul – într-al doilea”

Dodon, în luptă avântat,
Susține în tirada-i vană
Că-i porumbel nevinovat,
Iar Maia e o coțofană.
Cum grijă de popor el are,
Având din Athos neprihana,
În țara asta-nfloritoare
Tot rău-l face coțofana!...
„Deși o rupe și rusește,
Declară el, e-o ignorantă,
Fiindcă deseori numește
Acvila rusă ocupantă…
Nu vrea, că nu-i socialistă
Și-i coțofană nesupusă,
Tot păsăretul cât există
Să ciripească-n limba rusă.
Ce dacă se mândrește ea
Că-n primul tur a fost ne-nvinsă;
De-o s-o alegeți, o să stea
Spre Occident cu mâna-ntinsă!…
Va cere cât dorește ea
Și cât la toți ai săi le place,
Iar noi vom duce-o viață grea
Că nu vom mai avea kulioace…
Pe urmă, porumbel Dodon,
De s-a-ntări puterea nouă,
Nu mai ajungi din nou pe tron
Oricât ți s-ar ghici în ouă!...
Fiindcă drag îmi este statul
Și funcția îmi este dragă,
Îndemn întreg electoratul
Doar porumbelul să-l aleagă!”.
Concluzia ce-aici se cere
Rezultă chiar din tot apelul:
Setos de bani și de putere,
Cerșește voturi „porumbelul”.
De-o să-l alegem, e știut,
Și fără a citi în astre,
Că iar va face ce-a făcut,
De sus, pe capetele noastre!
Gheorghe BÂLICI

Colaj foto de Svetlana Maftei

Cât i-a costat un vot pe candidații la alegerile prezidențiale
Unii candidați au plătit câte 50 de lei
pentru un vot obținut, iar alții – doar un
leu. Costul votului reprezintă raportul
dintre cheltuielile prezidențiabililor și
numărul de voturi obținute.
Cel mai scump vot este cel al lui
Andrei Năstase. Liderul Platformei DA
a investit în campania electorală pentru
alegerile prezidențiale din 1 noiembrie
peste două milioane de lei, dar a acumulat aproape 44.000 de voturi, ceea
ce înseamnă că pentru un vot a cheltuit
50 de lei, potrivit calculelor efectuate de
Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” din Republica Moldova.

Renato Usatîi, liderul Partidului
Nostru, a cheltuit cei mai mulți bani în
campanie: peste nouă milioane de lei, iar
ca rezultat a dat pentru un vot aproape
40 de lei. Urmează Violeta Ivanov de la
Partidul Șor, cu peste două milioane de
lei cheltuiți. Deducem că un vot a costat-o 23 de lei.
Candidații care se vor duela în turul
doi de scrutin, Maia Sandu, președinta
PAS, și Igor Dodon, susținut de PSRM,
au costuri aproximativ egale pentru un
vot. Sandu și Dodon au cheltuit în campania pentru primul tur câte aproximativ
trei milioane de lei fiecare. Ca rezultat,

Maia Sandu a plătit puțin peste șase lei
pentru un vot, iar Igor Dodon – aproape
șapte lei pentru un vot.
Tudor Deliu de la PLDM a întrebuințat 263.000 de lei, iar un vot l-l-a
costat 14 lei. Președintele PUN, Octavian Țîcu, a folosit aproape 284.000
de lei, a acumulat 27.170 de voturi, de
unde reiese că a achitat zece lei pentru
un vot. Dorin Chirtoacă, Blocul Electoral Unirea, are cele mai mici cheltuieli: 19.000 de lei și, respectiv, 1,18 lei
pentru un vot.
Turul doi de scrutin pentru funcția
de președinte al R. Moldova va avea loc

duminică, 15 noiembrie, în care se vor
confrunta Maia Sandu și Igor Dodon.
Potrivit rezultatelor finale prezentate
de Comisia Electorală Centrală (CEC),
în primul tur, Maia Sandu a obținut
487.635 de voturi sau 36,16%, iar Igor
Dodon – 439.866 de voturi sau 32,61%.
CEC a stabilit că în primul tur al alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie la votare au participat 1.368.516 de cetățeni cu
drept de vot, ceea ce reprezintă 48,54%
din numărul total de alegători înscriși pe
listele electorale.
Natalia MUNTEANU
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Vila de la poalele munților
Alpi și dosarele lui Filat
din Franța și Germania

S

candalul dintre ex-premierul Vlad Filat
și fostul său avocat, Igor Popa, își are
începutul cu mult înainte de emisiunea
din 23 septembrie, în care ultimul a
făcut dezvăluiri despre renumitul său client.
Adevăratul motiv ar fi cele două dosare intentate
pentru spălare de bani pe numele fostului
premier moldovean de procurorii din Germania
și Franța. Iar urmărirea penală a luat foc în
perioada când Filat se afla încă în detenție, în
baza denunțurilor făcute de Igor Popa.

Julieta SAVIȚCHI
Dezvăluirile despre dosarele
din Germania și Franța intentate
pe numele lui Filat au fost făcute
de Igor Popa în cadrul emisiunii
„Secretele Puterii” de la Jurnal
TV.
Emisiunea cu bucluc și
Filat în căutarea dreptății
Atunci Igor Popa a declarat că
Filat și Plahotniuc ar fi în continuare amici, ar deține bani în
mau multe conturi în bănci din
Europa și de pe continentul african.
Filat a catalogat dezvăluirile
lui Igor Popa drept „minciuni”
și a pornit în căutarea dreptății.
Fostul deținut a depus câteva
plângeri la Procuratură, inclusiv
pentru violarea secretului corespondenței și colectarea ilegală
de informații referitor la viața
privată. O altă plângere a fost
depusă la Comisia de Etică și
Disciplină a Uniunii Avocaților.
Banul, ochiul dracului
Ruptura dintre Vlad Filat
și Igor Popa s-a produs încă
în 2017, după ce avocații casei
„Popa și Asociații” l-au acționat
în judecată pe fostul premier,
cerându-i să le achite 1,317 milioane de euro, 105 mii de dolari
americani și 230 de mii de lei.
Banii reprezentau o datorie formată din penalități și dobânzi cu
care s-ar fi ales Filat după ce nu
a plătit la timp pentru serviciile
juridice prestate în perioada ianuarie 2016 – aprilie 2017.
În noiembrie 2017, Curtea de
Apel Chișinău a respins cererea
casei de avocatură „Popa și Asociații”.
În iulie 2018, Vladimir Filat
a anunțat că va fi apărat de
avocatul Victor Munteanu și i-a
mulțumit echipei de avocați de

la „Popa și Asociații” pentru serviciile prestate. Ulterior, fostul
premier l-a acuzat pe Popa că i-a
achitat peste 13 milioane de lei,
iar acesta nu i-a acordat servicii
de calitate.
La finele anului 2019, Vlad
Filat a fost eliberat înainte de
termen din închisoare, iar la începutul lunii februarie 2020, în
cadrul unei emisiuni de la postul
Jurnal TV, îl acuza pe Igor Popa
că a acționat împotriva sa și ar fi
fost complicele planului lui Plahotniuc de a-l băga la închisoare.
În replică, avocatul Igor Popa
a depus o plângere penală împotriva lui Filat la Procuratura
din orașul Frankfurt pe Main,
Germania, pentru defăimare și
insultă, fapte penale prevăzute de
Codul penal al Germaniei. Igor
Popa a precizat că este rezident
german și este apărat de legislația statului german.
Igor Popa recunoaște că
și-a denunțat clientul
Avocatul Popa recunoaște că
l-a denunțat pe Filat procurorilor
din Germania pentru spălare de
bani și susține că nu a avut de
ales. „Dețin licență de avocat în
Germania, iar legea de acolo îi
obligă pe apărători să declare
autorităților dacă află despre implicarea clienților în infracțiuni
de spălare a banilor. Dacă nu o
respectam, riscam să rămân fără
licența germană și chiar cu dosar
penal”, ne-a explicat Igor Popa.
Apărătorul a făcut referire și
la Recomandările Parlamentului
European din 13 decembrie 2017,
prin care s-a stabilit că secretul
profesional nu poate fi utilizat
pentru protejarea și ascunderea
ilegalităților ori pentru a acționa
în contradicție cu spiritul legii,
că relația client-avocat nu îngreunează raportarea adecvată a
tranzacțiilor potențial ilegale, iar
activitatea desfășurată de un avocat într-un domeniu care depășește sarcina sa specifică de apărare
sau reprezentare în justiție și de
consiliere juridică poate, în anumite împrejurări, să facă obiectul
obligării de a transmite autorităților statului anumite informații
pe care le cunoaște.
„Informația divulgată de mine
nu constituie un secret profesio-

Vlad Filat în căutarea dreptății

nal. Secretul profesional nu poate
fi utilizat pentru protejarea ilegalităților comise de clienții noștri”,
a conchis Igor Popa.
Despre existența
dosarelor penale
ale lui Filat din
Germania și Franța
În posesia noastră a intrat o
scrisoare în care se confirmă că
Procuratura din Frankfurt pe
Main investighează o cauză penală în care Vlad Filat este cercetat
pentru spălare de bani, fără ca să
fie oferite și alte detalii.
La rândul său, avocatul Igor
Popa ne-a declarat că a fost informat de procurorii germani că
examinează plângerea depusă împotriva lui Filat pentru calomnie
și insultă.
De asemenea, putem afirma că
există un asemenea dosar în Franța și că o vilă de peste un milion de
euro a fost pusă sub sechestru de
către autoritățile franceze pentru
că ar fi fost cumpărată pe bani
murdari.
Într-o ordonanță emisă în 2016
de către un tribunal din Paris privind aplicarea sechestrului pe un
bun imobiliar, se arată că există
suspiciuni că bunul ar aparține
fostului premier moldovean Vlad
Filat, încarcerat în 2015 pentru
acțiuni de corupție de 250 de milioane de euro. Vila, estimată la
un milion 337 de mii de euro, se
află în Veigy-Foncenex, o comună
situată la poalele munților Alpi,
în departamentul Haute-Savoie
din sud-estul Franței, pe malul
lacului Geneva.
În ordonanță se precizează că
vila este înregistrată pe numele
Anei Roșca, nepoata fostei soții
a lui Vlad Filat, Sanda Filat, că
proprietara este studentă și nu a
avut venituri legale pentru a procura un astfel de imobil.
Existența dosarului penal din
Franța ne-a fost confirmată și de
către fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Acesta
ne-a comunicat că, în perioada
când Vlad Filat se afla sub urmărire
penală, a fost formată o comisie
rogatorie pentru stabilirea bunurilor deținute de Filat în afara țării.
Autoritățile de la Chișinău au îna-

intat un demers privind aplicarea
sechestrului pe vila de la poalele
Alpilor, însă autoritățile franceze
au refuzat pe motiv că au pornit
ei o cauză penală și că imobilul lui
Filat urmează să fie supus sechestrului în interesul statului francez.
Din informațiile pe care le deținem, Vlad Filat ar fi ordonat din
penitenciar, prin intermediul unui
avocat, să fie vândută urgent casa
de pe malul lacului Geneva, până
la aplicarea interdicției.
Plângerea nerecunoscută
de la Comisia de Etică
și Disciplină
În timp ce unii petiționari așteaptă luni în șir ca plângerile lor
să fie incluse în agenda ședințelor
Comisiei de Etică și Disciplină a
Uniunii Avocaților, examinarea
plângerii lui Filat a fost pusă repede
pe rol. Concomitent, a fost pusă pe
rol și o pretinsă plângere din partea

avocatului Alexei Frunze, care s-a
arătat indignat de declarațiile lui
Igor Popa despre fostul său client.
Avocatul Frunze însă ne-a declarat că nu a depus nicio plângere pe Igor Popa. „Eu doar mi-am
exprimat opinia pe pagina avocaților, am condamnat felul cum
a procedat Igor Popa cu clientul
său. Am o vechime și o experiență
în avocatură și am dreptul să-mi
exprim opinia asupra unei situații
sau conflict. În rest, nu am nimic
nici cu Popa, nici cu Filat”, ne-a
declarat Alexei Frunze.
Altceva ne-a spus Mihail Gafton, președintele Comisiei de
Etică și Disciplină. „Da, este o
plângere din partea avocatului
Frunze. Zice că nu a spus? Mulți
spun multe”, a răspuns Gafton la
întrebările noastre.
Surse din cadrul UAM ne-au
comunicat că pretinsa plângere a
parvenit prin poșta electronică, nu
era semnată și părea a fi mai mult
un mesaj, din opt rânduri, care
începea cu „Bună ziua” și sfârșea
cu „Condamn asemenea acțiuni
ale colegilor avocați care își permit
și admit asemenea fapte”.
Filat nu răspunde
la întrebări
Vlad Filat nu a răspuns la apelurile noastre pentru a-i putea oferi
dreptul la replică. Nu a răspuns
fostul premier nici când a fost surprins în sediul Uniunii Avocaților,
în timp ce aștepta să fie audiat de
Comisia de Etică și Disciplină.
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Vama anunță
încasări de circa
18 miliarde lei
Venituri de circa 18 miliarde de
lei au fost încasate la bugetul de
stat de Serviciul Vamal în primele 10 luni ale acestui an. Doar în
luna octombrie, Serviciul Vamal
a colectat peste două miliarde de
lei. Pe parcursul lunii trecute, au
fost perfectate 51.008 de declarații
vamale și constatate 326 de încălcări ale legislației vamale. Tot în
perioada vizată, au fost întocmite
265 de procese-verbale cu privire
la contravenție și aplicate amenzi
în valoare de circa 943.000 de lei.
Cele mai tranzitate posturi vamale
au fost Leușeni și Giurgiulești.

R. Moldova
și SUA vor avea
rute aeriene
directe
Republica Moldova și SUA vor
avea în premieră un Acord bilateral privind transportul aerian de tip
„Open Skies” (Cer deschis). Un document în acest sens a fost parafat
pe 3 noiembrie. Acordul stabilește
cadrul de cooperare în domeniul
transporturilor aeriene dintre cele
două state, reflectând principiile de
reglementare a funcționării serviciilor aeriene bilaterale, normele
privind siguranța și securitatea
pasagerilor, taxele și certificatele
de navigabilitate și competență. „Intrarea în vigoare a Acordului „Open
Skies” va crea premise pentru lansarea zborurilor directe din Chișinău
spre destinațiile din SUA”, anunță
Ministerul Economiei.

Incertitudinea
privind alegerile
din SUA
afectează
dolarul

Cum întreține
diaspora „paralelă”
economia reală

I

mediat după înfrângerea din primul
tur al scrutinului prezidențial în fața
contracandidatei sale, Maia Sandu,
președintele în exercițiu, Igor Dodon, a
lansat noi săgeți la adresa Diasporei, cea care a
decis, practic, câștigătorul.

Ion CHIȘLEA
„Diaspora a fost foarte activă la
aceste alegeri și putem spune că
diaspora reprezintă în mod real
un electorat paralel al Republicii
Moldova. Acest electorat are propria viziune și propriile preferințe
politice și în mare parte aceste
preferințe ale diasporei se află
în disonanță cu preferințele populației majoritare care locuiește
și muncește acasă, în Moldova”,
și-a revărsat frustrările Dodon.
Mai mulți politicieni și comentatori politici au remarcat deja
cât de inadecvat este acest atac,
care încearcă iarăși să divizeze și
să învrăjbească. În plus, această
ieșire irațională în context electoral nu-i prea aduce dividende
lui Dodon. Acum aproape fiecare
familie are pe cineva plecat peste
hotare. Unele estimări spun că
e vorba chiar despre un milion
de oameni, circa a treia parte din
populația țării.
Diaspora nu poate
fi influențată de
sistemul corupt din
Republica Moldova

Dolarul a scăzut la cel mai slab
nivel din ultimii doi ani față de
yuan și s-a depreciat față de alte
monede asiatice, pe măsură ce democratul Joe Biden s-a apropiat
de Casa Albă în cadrul alegerilor
prezidențiale americane, relatează
Reuters. Piețele financiare au fost
pregătite pentru zile sau chiar săptămâni de incertitudine, în timp ce
președintele în exercițiu Donald
Trump a anunțat că va contesta
în justiție numărătoarea voturilor din mai multe state. Acest
lucru ar putea afecta dolarul pe
termen scurt, spun traderii. Pe de
altă parte, lira sterlină a scăzut
față de dolar și euro după ce presa
a anunțat că Banca Angliei ia în
calcul dobânzile negative.
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Totuși, s-au găsit persoane care
i-au ținut isonul lui Dodon, încercând să ridiculizeze Diaspora. O
profesoară din Bălți, spre exemplu, spunea că moldovenii plecați
peste hotare nu mai au nicio legătură cu baștina și vin acasă doar la
Paște pentru a mânca mămăligă.
Este deci un punct de vedere,
care, la diferite etape, a mai fost
scos în față pentru a se încerca
acreditarea ideii că Diaspora nu
mai are nimic în comun cu patria
și nu ar avea nici dreptul să decidă
pentru cei rămași acasă.
La timpul lor, toate partidele
sistemice, aflate la guvernare, nu
au privit cu ochi buni participarea diasporei la alegeri. Și asta
deoarece aceasta nu poate fi influențată de sistemul corupt din
Republica Moldova, de propaganda tirajată de trusturile mediatice
ale cârmuitorilor.
În plus, moldovenii plecați, în
special cei din Occident, au vă-

în materiale de construcție, alții,
în apartamente. Deși plecați, majoritatea moldovenilor își procură sau își construiesc o locuință
acasă. Poate se schimbă lucrurile
și se vor întoarce.
Companiile câștigă direct
de pe urma banilor trimiși
din diasporă

nu permită abuzurile statului,
monopolurilor și funcționărimii
asupra businessului.
Guvernul nu a ajutat
în niciun fel businessul
în pandemie

Dincolo de acest aport civic

Astfel, întreprinderile agricole, de procesare, prestatoare de
servicii, producătoare de materiale de construcții, companiile de
construcție și multe altele câștigă
direct de pe urma banilor conaționalilor noștri aflați peste hotare.
Pe lângă asta, câștigă nemijlocit
și statul, din impozitele plătite de
aceste întreprinderi, care prosperă grație remiterilor. Dar, în cea
mai mare parte, statul câștigă de
pe urma taxei pe valoarea adăugată, care este percepută la vamă.
Așa cum majoritatea mărfurilor
de larg consum nu se produc în

Deocamdată, nici președintele
Dodon și nici guvernul său nu a
schițat niciun gest în vederea asigurării acestui climat. Mai mult,
deși economia țării, dar și companiile s-au pomenit într-o criză
profundă în urma pandemiei de
COVID-19, guvernul moldovean
este singurul din Europa care nu
a ajutat în niciun fel businessul.
Și, din cauza acestei atitudini,
este foarte probabil ca o parte din
actualii antreprenori să îngroașe
rândurile diasporei blamate de
Dodon.
În principiu, guvernările născute din sistemul corupt al RM
sunt satisfăcute pe deplin de actuala stare de lucruri. Lor le con-

la procesul democratic de acasă,
mai există și rolul economic al
diasporei. Și acesta nu e unul
de neglijat.
Anual, doar pe căi oficiale,
adică prin transferuri bancare, aceasta trimite acasă sume
enorme de bani, care echivalează
cu 15-20% din Produsul Intern
Brut.
Spre exemplu, anul trecut,
potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, diaspora a
transferat acasă 1,81 miliarde
de dolari, ceea ce echivalează
cu 15,5% din Produsul Intern
Brut. Ce înseamnă acești bani
pentru economia subdezvoltată
a Moldovei!?
Acești bani ajung la rudele celor plecați, care îi cheltuie pentru
nevoile personale: plătesc facturile, cumpără produse. Prin
acești bani, sporește capacitatea
de cumpărare a moldovenilor,
producătorii vând mai mult și au
posibilitatea să-și țină afacerile
pe linia de plutire sau chiar să
prospere. Unii bani se investesc

Republica Moldova, iar cererea
pentru ele există, acestea sunt importate. Din importuri se achită
accize și taxa pe valoare adăugată,
bani care ajung la buget, apoi în
salarii, pensii etc.
Bineînțeles, ar fi fost mult
mai bine dacă pe acești bani
s-ar cumpăra mai multe produse
moldovenești, fabricate de producătorii moldoveni. Astfel ei ar
contribui la deschiderea de noi
locuri de muncă bine plătite, iar
conaționalii noștri sau măcar o
parte din ei n-ar mai fi nevoiți
să plece peste hotare. Așa ar trebui să acționeze niște autorități
responsabile pentru a opri măcar
parțial exodul populației peste
hotare, folosind acești bani veniți chiar de la migranți.
Însă pentru asta mai este necesară scăderea presiunii birocratice asupra businessului și politici
favorabile dezvoltării în special a
businessului mic și mijlociu. Dar,
în primul rând, pentru un climat
de afaceri favorabil e necesară
o justiție independentă, care să

vine ca moldovenii cei mai activi,
care ar putea fi o veritabilă clasă
de mijloc, să plece peste hotare
la lucru și să trimită bani acasă.
Acești bani să mențină pe linia
de plutire economia, iar guvernanții, controlând importurile
de mărfuri de larg consum (care
ar putea fi, dar nu se produc la
noi), să controleze și fluxurile
financiare.
La rândul său, acest control, care înseamnă multe sute
de milioane de euro, asigură,
prin corupere, dezinformare și
propagandă plătită din belșug,
perpetuarea partidelor sistemice la putere. Cu timpul însă, o
bună parte din cei plecați nu mai
trimite bani acasă deoarece nu
mai are cui. Iar ca sistemul să
funcționeze, oamenii trebuie să
continue să plece.
Totuși, spre marea frustrare
a lui Dodon și a acoliților săi,
aceștia mai țin încă la țara lor,
mai au și dreptul la vot și chiar
îl exercită într-un număr tot mai
mare.

zut în țările unde se află modele
politice funcționale și politicieni
decenți, au văzut cum funcționează democrația. Și, potrivit acestor
modele, oamenii politici compromiși, care mint și sunt suspectați
de corupție, nu mai primesc votul
de încredere al populației. Și, deoarece reprezentanții diasporei
nu sunt indiferenți față de ce se
întâmplă acasă, ies la vot într-un
număr tot mai mare pentru a contribui la schimbare.
Rolul economic
al diasporei
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Condițiile „imposibile” și
sinceritatea lui Renato Usatîi
Dizolvarea Parlamentului în urma protestelor, în opinia comentatorilor
politici, este imposibilă oricât de mult ar vrea Renato Usatîi

A

legerile legislative anticipate ar putea
să fie organizate cel mai curând
posibil în martie–aprilie în cazul
dizolvării Parlamentului, potrivit
unor surse din PAS. Numai că acest
lucru este de domeniul imposibilului
în contextul în care legislativul poate fi dizolvat doar
în condițiile prevăzute de Constituție. Insistența
pe această condiție „nerealistă” denotă, potrivit
analiștilor politici, nesinceritate și sprijin al lui
Renato Usatîi pentru Dodon.

Ilie GULCA
Maia Sandu și Igor Dodon vor
concura în cel de-al doilea tur din 15
noiembrie al alegerilor prezidențiale.
Președinta PAS a obținut 36,16%
din voturi, de vreme ce candidatul
declarat independent – 32,61%. Cel
de-al treilea candidat, Renato Usatîi,
liderul Partidului Nostru, care a acumulat în primul tur 16,9% din voturi,
o face acum pe „kingmakerul”, „făcătorul de regi”, datorită sprijinului pe
care îl va acorda fie lui Igor Dodon,
fie Maiei Sandu.
„Ieri [duminică], 2/3 din cetățenii
Republicii Moldova au votat pentru
schimbare. Avem două săptămâni în
față pentru a face această schimbare
posibilă. Dragi moldoveni, ați arătat
că puterea poporului este imensă”, a
spus Maia Sandu luni, după anunțarea rezultatelor primului tur, făcând
apel la sprijin către cei care au votat
pentru Renato Usatîi, 16,9%.
De partea cealaltă, Igor Dodon și
PSRM și-au redus turațiile campaniei anti-Usatîi, sperând să atragă
voturile celor circa aproape 17%
din alegători. Din punct de vedere
geografic, este vorba de raioanele
Fălești, Sângerei, Drochia și municipiul Bălți.
„Alegerile de ieri au confirmat
o tendință clară în politicul din
Republica Moldova – alegătorii de
centru-stânga ar reprezenta 55–60%
din totalul alegătorilor. Eu sunt ferm
convins că această situație va caracteriza rezultatele turului doi. Eu sunt
ferm convins în mobilizare masivă și
în obținerea victoriei pe 15 noiembrie”, a declarat Igor Dodon după
anunțarea rezultatelor primului tur
de scrutin.
PAS caută metode legale
Pe 3 noiembrie, potrivit unui comunicat al PAS, Maia Sandu s-a întâlnit cu Usatîi pentru identificarea
unor interese comune. „Vom identifica metodele legale prin care să
declanșăm alegeri anticipate, astfel
încât în Parlament să ajungă oameni
care îi reprezintă pe cetățeni”, a declarat Maia Sandu după întâlnire.
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Renato Usatîi, în felul său caracteristic, a fost mai tranșant după
întrevederea cu lidera PAS, Maia
Sandu, solicitând un plan precis de
acțiuni pentru dizolvarea actualului legislativ, „cu cea mai murdară
componență din istoria Republicii
Moldova”.
„În câteva zile, juriștii PAS îmi
vor prezenta un plan despre mecanismul cum va fi dizolvat Parlamentul. Varianta mea de a dizolva acest
legislativ este în Piața Marii Adunări
Naționale, bazându-mă pe articolul
2 din Constituție [suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii
Moldova].”
Acum juriștii PAS elaborează un
plan de acțiuni pentru declanșarea
alegerilor anticipate pe care să îl
propună celor de la Partidul Nostru. „Este vorba de niște pași pe care

este sincer și nu vrea să o sprijine.
De fapt, el îl sprijină pe Dodon, dar
nu vrea să recunoască.”
La rândul său, comentatorul Ion
Tăbârță observă că Partidul Nostru
și PAS au același obiectiv politic.
Slăbirea PSRM și a lui Igor Dodon,
adaugă el, îl avantajează în special
pe Usatîi.
„Electoratul domnului Usatîi este
unul eclectic și spontan, de la stânga
la centru-dreapta. Usatîi a reușit să
adune în jurul său acești alegători,
care ar putea să plece ușor după cum
au venit. Prin urmare, el trebuie să
fie realist că cei peste 200.000 nu
vor pleca acolo unde îi va mâna el
să voteze.”
Opțiunile politice ale
pretinsului fief al lui Usatîi
Conform rezultatelor turului doi
al scrutinului prezidențial din 2016,
Maia Sandu a acumulat în raionul Fălești – 28,91; Drochia – 32,35%, mun.
Bălți – 22,35% și Sângerei – 37%.
Deși se declara oponent înverșunat al lui Igor Dodon, la fel ca acum,
președintele Partidului Nostru, în al
doilea tur de scrutin, și-a îndemnat
alegătorii să îl voteze pe actualul șef
de stat. Usatîi a motivat atunci că
nu se regăsește în valorile pe care le
promovează Maia Sandu și singura
soluție pe care o are este să îl susțină
pe Dodon.
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În Belarus, mobilizarea
se stinge pe fond
de represiune
Regimul Lukașenko și-a intensificat presiunile pentru a
combate apelurile opoziției la grevă generală. Dacă disponibilizarea și încarcerările manifestanților erau deja monedă
curentă în primele zile ale protestelor declanșate de realegerea frauduloasă a președintelui la 9 august, presiunea
administrativă s-a îngreunat după greva națională începută
luni, 26 octombrie, potrivit lemonde.fr. De exemplu, patru
artiști ai Teatrului Național de Operă și Balet au fost dați
afară în baza articolului 47.3 din codul de muncă belarus
pentru „comportament amoral al unui angajat în domeniul
educației”. „Într-o perioadă normală, acest articol s-ar fi
utilizat în cazul unui învățător care s-a dezbrăcat în fața
elevilor”, ironizează artiștii.

Poliția din Viena:
printre reținuți în
cazul atentatului
terorist sunt ruși
Printre cei 14 bărbați reținuți în cazul actului terorist din
Viena sunt cetățeni ai Rusiei, potrivit publicației „Die Presse”,
citată de tvrain.ru. Unii dintre reținuți au cetățenie dublă,
inclusiv a Turciei, Rusiei, a Bangladesh-ului și a Macedoniei.
Ei riscă între 18 și 28 de ani de închisoare. Actul terorist a
avut loc în seara din 2 noiembrie curent. Atacatorii au tras
în preajma unei sinagogi, au omorât trei oameni și au rănit
alți 22. Poliția l-a împușcat pe unul dintre teroriști, adept
al grupării „Statul Islamic” cu cetățenie dublă a Austriei și
a Macedoniei. Atacul a fost revendicat de gruparea Statul
Islamic.

Ungaria a marcat
înăbușirea revoltei
antisovietice din 1956
Steagul național al Ungariei din fața Parlamentului din
Budapesta a fost înălțat şi apoi coborât în bernă cu onoruri militare, miercuri, pentru a marca înăbușirea revoltei
antisovietice din 4 noiembrie 1956, scrie agenţia oficială
de presă ungară MTI, citată de agerpres.ro. La ceremonie,
care marchează o zi națională de doliu, a fost prezent Tibor
Benko, ministrul Apărării, şi Ferenc Korom, comandantul
forțelor armate. Cetățenii au fost invitați să aprindă în timpul
zilei lumânări la muzeul Casa Terorii şi în cursul serii în fața
bazilicii Sfântul Ştefan din Budapesta.

Coreea de Nord interzice
fumatul în locuri publice

ar trebui să îi urmăm respectând
cadrul legal”, a explicat deputatul
PAS, Dan Perciun, pentru GAZETA
de Chișinău.
În cazul unui succes al Maiei Sandu, acestea ar trebui să aibă loc, după
el, în lunile martie–aprilie.
„Maia Sandu nu ar trebui
să accepte orice condiție”
Comentatorii politici califică condiția lui Renato Usatîi „nerealistă”
sau chiar „imposibilă”, în opinia lui
Nicolae Negru.
Observatorul crede că Maia Sandu
nu ar trebui să accepte orice condiții din partea lui Renato Usatîi,
„cum ar fi dizolvarea legislativului
prin proteste în Piața Marii Adunări
Naționale, deoarece Parlamentul se
dizolvă doar în condițiile prevăzute
de Constituție”.
„Dacă Renato Usatîi insistă, el nu

Acum însă, în opinia lui Nicolae
Negru, acest electorat ar părea să fie
dezamăgit de liderul socialist. „Având
în vedere că, în primul tur, ei l-au
votat pe Usatîi, în pofida faptului că
le-a recomandat Putin să îl voteze pe
Dodon și în pofida faptului că Usatîi
are dosare la Moscova, am putea să
credem că sunt împotriva lui Igor
Dodon. Dacă sunt împotriva acestuia,
ar putea să o voteze pe Maia Sandu,
cu atât mai mult cu cât Renato Usatîi
le-ar cere să facă acest lucru.”
Deși votul locuitorilor raioanelor menționate este important,
Nicolae Negru consideră că Maia
Sandu ar trebui să se concentreze
pe mobilizarea întregului electorat.
„În condițiile în care în Chișinău, de
pildă, prezența la vor a fost mică și
alegătorii cu vârsta de 18-26 de ani
s-au prezentat la urne în proporție
de 8 la sută, ea îi poate determina
pe aceștia să o voteze.”

Adunarea supremă a poporului din Coreea de Nord a interzis fumatul în unele locuri publice pentru a oferi cetățenilor
„medii de viață igienice”, a informat presa de stat KCNA, citată
de theguardian.com. Această lege își propune să protejeze
viața și sănătatea nord-coreenilor. Legea interzice fumatul
în centre de educație politică și ideologică, teatre și cinema
și în instituții medicale. Potrivit unui studiu al Organizației
Mondiale a Sănătății, 43,9% din populația masculină fumează.
Liderul nord-coreean Kim Jong Un este văzut frecvent cu o
țigară în mână în fotografiile din mass-media de stat.

Carantină la nivel
național în Grecia
Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a decretat joi carantină
pentru întreaga ţară până la sfârşitul lunii noiembrie în fața
avansului necontrolat al celui de-al doilea val al pandemiei
de COVID-19, în acord cu seria de restricții adoptate în restul
Europei, relatează EFE, citată de agerpres.ro. După două zile
de la intrarea în vigoare a închiderii restaurației şi a centrelor de agrement din Atena, Mitsotakis a admis că înmulțirea
exponențială a cazurilor nu permite doar limitarea închiderii
acestor sectoare. Începând de sâmbătă şi până la 30 noiembrie,
vor fi închise toate centrele comerciale cu excepția magazinelor
alimentare, farmaciilor, benzinăriilor și școlilor primare.
I.G.
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Harta lumii

A-politice

Analogii electorale

Adrian CIUBOTARU
Un scriitor important din România a comparat o eventuală victorie a Maiei Sandu în turul doi cu
proiectata victorie a lui Joe Biden
în alegeri. Un pas pe care ar trebui
să-l facă, în opinia lui, cele două
țări, RM și SUA, pentru a reveni
la normalitate.
Analogia e stimulatoare, desigur, dar e valabilă doar pentru cei
care vor să creadă în ea. Singurul
element comun care face posibil paralelismul este, de fapt, dușmanul
care trebuie învins: un președinte-populist cu gura mare, autoritar
și provocator, sfidând bunul-simț
și promovând nu atât interesul
general, cât propria lui imagine.
Portretele celor doi lideri de țară,
Igor Dodon și Donald Trump, par
să fi ieșit, într-adevăr, de sub același
teasc, ilustrând, fiecare în felul său,
o tipologie de politician și o tendință electorală ce s-au împământenit
în multe părți ale lumii, în special
în ultimul deceniu. Dar aici asemănarea se sfârșește, diferențele fiind
mai pregnante.
În ciuda prognozelor (apocaliptice), Trump nu a fost un
președinte chiar atât de rău. Democrația a supraviețuit, ba mai
mult, a aruncat, nestingherit, cu
pietre în magazine și a dărâmat,
într-o veselie, monumente istorice. Nimeni nu a poprit libera
exprimare, cu excepția celor care
au țipat întruna că Trump o să-i
pună capăt. Economia a duduit,
cel puțin până la covid.
Apoi, să nu uităm nici reușitele externe: datorită intervențiilor
americane, câteva țări din Golful
Persic au reluat relațiile cu Israelul, cel de-al treilea Kim s-a ițit din
bârlogul lui nuclear, dând binețe
lumii, Statele Unite înseși au ieșit
elegant din daravera siriană, dar
nu înainte de a pedepsi căpeteniile
teroriștilor din regiune ș.a.
Fără îndoială, au fost și multe decizii controversate, care au
dezbinat societatea în interior (de
pildă, marele zid mexican, gestiunea pandemiei ș.a.), dar și multe
inițiative externe prost concepute,
care au tensionat inutil relațiile
militare și economice ale Americii
cu aliații tradiționali.
Una peste alta, Trump a încercat și chiar a făcut ceva. Nenumărate prostii (unele, fără egal), dar
și mult bine. Dincolo de unele
declarații aberante de pe Twitter,
unde și-a petrecut o mare parte din
timp, nu i se poate imputa mare
lucru. Președintele actual al SUA
s-a dovedit a fi un monstru de carton, o sperietoare pentru ciori și
pentru copii. Un fanfaron cu inițiativă care, până la urmă, nu și-a
depășit prerogativele și a conlucrat
cu sistemul, promovând doar ceea
ce sistemul i-a permis.
Spre deosebire de Trump, Do-

Vineri / 6 noiembrie / 2020

don nu a făcut aproape nimic pentru
țara lui. Doar răul obișnuit pe care
îl face un conducător care își trădează poporul, scoțându-i la mezat
suveranitatea. Au fost patru ani de
președinție în care omul și-a continuat, fără prea multe întreruperi,
campania electorală. Tot el a colectat
asiduu fonduri de la „sponsori“ și
de la „parteneri“, în schimbul unor
promisiuni de care nu s-a mai ținut,
trădându-i, apoi, oportunist, pe toți
odată și pe fiecare în parte, ca să nu
creadă cumva cetățeanul de rând că
numai lui i se dă țeapă.
Între timp, a efectuat nenumărate călătorii „de afaceri“ (externe
și în interes personal – în cazul
său, același lucru) în Rusia, de
unde a venit cu alte promisiuni și
cu multe fotografii. În paralel cu
toate aceste activități, și-a petrecut
vacanțele, puzderie, în regiunile
exotice și pitorești ale lumii, etalându-și bucuria de viață.
E adevărat că legile RM nu-i
îngăduie lui Dodon ceea ce Constituția americană îi îngăduie lui
Trump. Neavând mari puteri, decât
poate pe aceea de a acorda unor
foști criminali distincții ale republicii, președintele nostru nu a reușit
să-și împlinească chiar toate visele
lui de mărire. Răul i-a ieșit mai mult
din gură, reflectându-i carențele
morale, dar nu a luat chipul concret
al unui regim pe potriva firii sale.
Alți patru ani de domnie ar putea
să realizeze însă și acest deziderat
al lui Dodon, un politician extrem
de norocos, de altminteri.
Analogia Sandu-Biden șchioapătă la fel de tare ca și asemănarea
între Dodon și Trump. Dincolo de
unele puncte comune pe care le
afișează retorica celor doi candidați, prezentați drept progresiști
în societățile lor, nimic altceva nu-i
pune pe același talger al balanței.
Biden luptă cu o moară de vânt
născocită de partidul pe care îl reprezintă. Sandu luptă cu un adversar real, cu atât mai periculos
cu cât e susținut, din afara țării,
de o forță cu adevărat malefică.
Totodată, Sandu, ca orice lider pe
care îl creează votul de protest al
populației, nu are partid. Formațiunea ce apare pe fundalul Maiei
Sandu e o improvizație care riscă
să se destrame odată cu căderea
în dizgrație a liderului.
Biden nu trebuie să instaureze democrația și normalitatea în
propria lui țară, ci să o apere de
propriul lui partid, un amestec
exploziv de liberali incerți, militanți isterici și reformatori utopici.
Sandu, dimpotrivă, trebuie să contribuie decisiv și din răsputeri nu
atât la revenirea normalității, cât
la nașterea acesteia.
Joe Biden nu este un erou, ci o
soluție de etapă, broasca pe care
urcă scorpionul ca să treacă pârâul.
Maia Sandu nu este încă un erou,
dar va trebui să devină unul în cazul în care va deveni președinte.
O misiune ingrată, dacă vorbim
despre Republica Moldova, și care
va cere un imens sacrificiu.
Nici Biden, nici Sandu nu au
câștigat, la această oră, alegerile.
Dar compararea celor doi candidați
îi face un mare deserviciu politicianului moldovean, devalorizându-i
efortul și misiunea.

Al doilea tur

N
Mircea V. CIOBANU
Iar asta înseamnă – înainte de
a căuta alte zăcăminte nevalorificate – că există o rezervă electorală neexplorată: mai mulţi alegători au lipsit de la urne decât
au votat. Şi de această dată marii
absenţi au fost tinerii, care încă
n-au prins gustul competiţiilor
electorale şi care, probabil, nu
le înţeleg rostul (pentru propriul
confort, dacă nu pentru cauză).
Absenteismul este, întâi de
toate, aprecierea pe care i-a făcut-o potenţialul alegător deţinătorului titlului pus în joc. Din
cei prezenţi, doar 32 la sută (mai
puţin de o treime din numărul
total!) i-au acordat încredere.
Am să vă divulg, cu acest prilej al
calculelor matematice, un mare
secret de stat: din numărul total
de alegători (în Registrul de Stat
al Alegătorilor sunt înscriși 3 287
140 cetățeni cu drept de vot),
pentru actualul preşedinte au
votat [numai!] 15,72%. Opt din
zece moldoveni nu l-au votat,
fie preferând un alt candidat, fie
ignorând scrutinul. Cum poţi să
pretinzi după asta că eşti „preşedintele întregului popor”?
Tabloul este limpede, ca o pictură hiperrealistă, dar fiindcă
populăm un tărâm al paradoxurilor, rezultatele finale sunt încă în
negura incertitudinii impresioniste. Dar avantajul Maiei Sandu
şi al echipei ei, un avantaj moral,
în primul rând, e premisa unui
potenţial care trebuie explorat
şi dezvoltat.
Mai întâi, ei ar avea nevoie,
ca strict necesar, să nu piardă
niciun vot din primul tur, să nuşi dezamăgească alegătorii, ca
să-i convingă să mai vină o dată.
Pentru cei din diasporă chiar
nu va fi atât de simplu. Cum îi
motivezi să repete isprava? Tot
aici: e nevoie de un moratoriu la
disensiunile, certurile de bâlci,
învinuirile reciproce, denigrarea
colegilor-oponenţi din primul
tur, aliaţi în al doilea.
Sunt salutare şi demne de nişte bărbaţi adevăraţi declaraţiile
de susţinere în turul doi ale lui
Andrei Năstase, Octavian Ţîcu,
Dorin Chirtoacă, Tudor Deliu.
Dar e necesar un efort aparte
pentru a-i convinge şi pe votanţii
lor. Cu argumente, cu bunăvoinţă, fără aroganţă. Este aurul
electoral la îndemână, regretabil
să fie lăsat să se pulverizeze irezonabil. Mai dificil, dar e nevoie
de un mesaj clar (şi de lucru în
teritoriu) pentru votanţii lui
Usatîi. Dispoziţia anti-sistem a
acestei entităţi electorale trebuie
valorificată. Calm, fie şi cu şanse
de a eşua.

u ştiu ce a influenţat mai mult:
pandemia sau proverbiala apatie
politică, dar prezenţa moldovenilor
la votul din 1 noiembrie a fost vizibil
mai mică decât la cele trei scrutine trecute.
Votul activ al diasporei (din ţări cu regim de
deplasare internă mult mai restrictiv) ne face să
presupunem că, totuşi, apatia.
Nu ştiu care ar fi mecanismul,
dar e necesară stoparea fraudelor
în masă cu participarea votanţilor transnistreni. Nu îngrădirea accesului la vot, ci dezavuarea mecanismului coruperii
şi deplasărilor organizate. Cu
monitorizarea strânsă a procesului, în pofida plângerilor de
„limitare a accesului la vot”. În
acelaşi sens, nu ar fi lipsită de

Sunt
salutare
şi demne de nişte
bărbaţi adevăraţi
declaraţiile de
susţinere în
turul doi ale lui
Andrei Năstase,
Octavian Ţîcu,
Dorin Chirtoacă,
Tudor Deliu. Dar
e necesar un efort
aparte pentru a-i
convinge şi pe
votanţii lor. Cu
argumente, cu
bunăvoinţă, fără
aroganţă.

rezonanţă monitorizarea procesului electoral în diaspora de
Est (pe cât e posibilă).
Dar poate că cel mai important efort trebuie depus pentru
activarea masei inerte şi apatice
politic a alegătorilor care nu au
ieşit la vot, în primul rând, a tinerilor. E absolut evident că au
ignorat scrutinul mulţi oameni
Caricatura la gazetă

dezamăgiţi de implicarea lor fără
vreo finalitate vizibilă. Aici sunt
şi cei care nu cred în steaua „independenţei”, şi lumea dezamăgită de politica moldovenească
& de politicienii moldoveni, şi
unioniştii intransigenţi, care „nu
au avut pe cine să voteze”. Aş
adăuga ceva în legătură cu orfanii Partidului Democrat, membri
şi simpatizanţi, dar nu am nici
cea mai vagă închipuire: ce fac
ei? în cine îşi investesc speranţe?
Votul raţional (nu emoţional)
înseamnă un lucru simplu de tot,
pe înţelesul tuturor. Atunci când
am de ales (aleg să merg la urne
ori să stau acasă; aleg să votez
pe unul sau pe altul), mă conduc
de raţiune: ce se întâmplă dacă
învingătorul va fi un candidat
sau altul? În situaţia de azi, în
faza finală a scrutinului, nu mai
poţi spune că „de mine nu depinde nimic”. Tocmai că – având în
vedere scorul strâns după primul
tur – rezultatul final depinde, ca
nicicând altă dată, de fiecare.
Participarea sau absenţa la
vot contează mult, iar votul fiecăruia pentru un candidat sau
altul poate să conteze decisiv,
în acest caz concret. Nu te poţi
eschiva. Preşedintele va fi ales,
cu voia sau fără voia ta. Şi tu,
alegătorule, cel care îţi verşi
necazul pe reţele, în cafenele
sau la propria bucătărie, strict
între „ai tăi”, eşti responsabil
de această alegere, indiferent în
ce formă ai pus (sau nu) umărul: l-ai săltat, l-ai aburcat, l-ai
împins să cadă... ori ai refuzat
să-l sprijini atunci când era pe
cale să cadă, împins de alţii. Şi
încă ceva. Diaspora face gesturi
disperate ca să ne salveze, lumea
civilizată a început să creadă că
nu suntem pierduţi definitiv, de
ce s-o dezamăgim?
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Destăinuiri din closetul Dumei de Stat

Oazu NANTOI

De, așa s-a întâmplat că „PAS”
m-a delegat pe mine, cam pe la
mijlocul lunii iunie 2019, ca, împreuna cu Zinaida Greceanîi, Vanea Ceban și Alexandru Slusari, să
demonstrăm rușilor înțelepciunea
noastră colectivă, în urma nașterii spontane a căreia spurcatul de
Plahotniuc, care s-a încurcat rău
cu turlele Kremlinului, a șters-o
din țărișoară.
Delegației moldovenești i s-a
organizat la Moscova un program
de vis! Zinaida Petrovna a fost
aplaudată frenetic, în picioare,
după ce a trântit o cuvântare în
fața plenului Dumei de Stat! Delegația noastră a avut întâlniri
oficiale cu conducerea Dumei de
Stat, Consiliului Federației și a
Guvernului în frunte cu Dmitri
Medvedev. Și doar lipsa lui Pu-

tin în acea zi la Moscova nu ne-a
permis să-i prezentăm și lui personal armonia înțelepciunii noastre
colective!
Dar aici, cred eu, Zinaida Petrovna a depășit măsura – în cadrul acelor întrevederi ea atât de
convingător și fățarnic ne lăuda
pe noi – cei din Blocul „ACUM”,
încât interlocutorii ruși și-au pierdut vigilența de la acele exerciții
de fățărnicie, crezând că noi toți
suntem de-o teapă cu același Vanea Ceban, de exemplu!
Mai ales că Zinaida Petrovna,
lăudându-ne pe noi – cei din Blocul „ACUM”, nu știu de ce nu menționa faptul că delegația oficială
a Parlamentului RM mai mult de
o oră a fost ținută în zona VIP a
aeroportului în urma faptului că
umila mea persoană era pe „lista neagră”, și mie, respectiv, îmi
era interzisă intrarea pe teritoriul
Rusiei!
Însă, nu despre acest incident
e vorba. Trecem la subiect – unde
se duce lumea după stresul actului
de fățărnicie în cadrul întrevederilor oficiale, cu ceaiuri băute
etc.? Corect – la veceu. Și iată că
eu dau acolo peste deputatul rus,
din cei cu vigilența adormită de
laudele Zinaidei Petrovna, care

a stat vis-a-vis de mine la masa
oficială.
Și, după o vorbă-două, michiduță mă trage de limbă și-l întreb:
„Da e adevărat că Igor Nicolaevici
Dodon e cetățean rus? Doar are
o misiune atât de grea și responsabilă de a federaliza Moldova!”.
«Конечно! Ему Владимир
Владимирович (Путин) дал
гражданство России своим
секретным Указом!» – a urmat
răspunsul.
De, ne-am încheiat prohaburile, și ne-am despărțit. Nici nu țin
minte cum îl chema – deputați
cu nasul înroșit sunt mai mulți
în Duma de Stat.
A trecut mai mult de un an,
dar ceva tot mă frământă în urma
destăinuirilor din closetul Dumei
de Stat – nu-l înțeleg eu pe Dodon „al nostru” – bani din Rusia
mulge cu nemiluita, federalizare
promite, dar cu cetățenia Rusiei
nu se mândrește public?! Ba chiar
o neagă. Cred că cei din neamul lui
Iuda toți sunt de o teapă....
Dar asta-i teorie. Sper ca după
turul doi din 15 noiembrie 2020
fostul Președinte Igor Dodon ne
va ajuta să înțelegem mai multe
lucruri la capitolul „trădarea de
Patrie”!
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Dodon-пугало
despre măsuri covid
din viitor
„Maia Sandu va lua exemplul
UE și va închide din nou economia, școlile și grădinițele pentru
câteva luni”.
De fapt, închiderea de școli, grădinițe și blocarea economiei au fost
decise în martie 2020 de guvernul
lui Dodon. Are probleme de memorie (p)rezidentul. Oare nu ține
Veaceslav NEGRUȚĂ
minte comandantul suprem Dodon
că a dispus introducerea armatei înarmate în orașe să lupte cu covidul?
Și cum să reproșezi cuiva ceea ce încă nu s-a întâmplat și nimeni
nici nu are astfel de porniri, când uiți de propriile isprăvi, întâmplate
și dispuse de Dodon?

E vremea ADEVĂRULUI
și pentru JURNALIȘTI!

Dorina COJOCARU
Nu am fost niciodată rea cu colegii mei, indiferent de tabla de șah
pe care pretind că joacă. Deși în
acest caz, nu ar fi fost despre a fi
rea, ci despre a-mi expune punctul
de vedere referitor la felul în care
au ales să-și poarte „roba” meseriei.
Azi însă, Alexei Lungu mi-a
lăsat cel mai amar gust posibil
al unei moderări TV. Cu greu am
rezistat să se încheie emisiunea
ta de autor Acces Direct cu Alexei
Lungu, sperând că mă vei convinge să sting în mine a nu știu
câta revoltă profesională, dar nu
a fost să fie.
Moderarea emisiunii tale de
acum câteva minute, nu poate fi
înscrisă în nici cea mai slabă probă a unui curs amatoricesc de jur-

nalism. Comod, rușinos, grijuliu
să nu deranjezi cu nicio respirație,
încât erai aproape să adormi, i-ai
lansat monolog invitatului tău,
permițându-i să vorbească despre
tot ce vrea, intervenind doar rar
de tot cu întrebări părtinitoare ce
instigau la ura împotriva adversarului politic al acestuia.
Alexei, tu ai auzit de o diagramă a cursului întrebărilor într-un
interviu? De punct culminant, de
deznodământul unui interviu?
Unde au fost astea? Sau și mai
simplu: Ce întrebare incomodă
i-ai pus invitatului?
Frate! Colegule! COLEGILOR,
ce se întâmplă cu voi? Nu mai
menționez faptul că ați sărit ca
greierii dintr-o baltă cu noroi în
alta, e alegerea voastră până la
urmă, chiar dacă la o cafea v-aș
privi în ochi și v-aș întreba unde
e vâna ce se îneca strigând ieri
pentru unul și azi pentru altul,
dar... PROFESIA?? Forma, esența,
regulamentul, principiile, legea
ei, unde sunt?
Atitudinea de juriu care așteaptă să se încheie numărul ca
să îl comenteze fin pentru a nu-l

supăra pe participant, nu e despre
JURNALISM.
Nu vă relaxați! Nu șifonați cu
atâta nepăsare această profesie
nobilă, care a ajuns de râsul găinilor în țara noastră.
Îngenuncherea ei nu e despre
avem copii de hrănit! Mai lăsațimă cu astfel de scuze. E despre
lipsă de verticalitate, dorință
zilnică de a-i crește calitatea și
cel mai grav – despre pierderea
conștientă
a
cuvântului
DEMNITATE.
De ce nu ți-am lăsat mesajul
în privat (pentru că 20 de minute
am luptat cu acest gând, nefiind
răutăcioasă)?...
Pentru că VĂ VIZEAZĂ PE MAI
MULȚI.
Dar le vine și rândul lor, dacă
nu își vor aminti de niște principii jurnalistice, ATENȚIE, și nu
politice, pentru că astea nu mă
privesc.
Vom lansa campanii de salvare
a jurnaliștilor sau le vom anula
național diplomele pe care nu le
merită.
E vremea ADEVĂRULUI și
pentru JURNALIȘTI!

Dodoniștii de la Radio Moldova se revendică
de la radioul antiromânesc creat la Tiraspol

Gheorghe BOBÎNĂ
Astăzi este ziua radioului în
România. Dodoniștii de la Radio Moldova și-au revendicat

aniversarea de la 30 octombrie
1930, când și-a început emisia
radioul comunist, antiromânesc
de la Tiraspol. Îmi pare rău că
adevărații patrioți de la Radio
Moldova nu s-au opus acestei
inițiative dodoniste. Radio
Moldova este cel mai bun din
Republica Moldova. Îl ascult cu
plăcere. Apreciez veteranii, pe
mulți dintre care îi cunosc personal, dar și pe cei mai tineri.
De Radio Moldova sunt legat din
tinerețe. Acolo și-a consumat

tinerețea și maturitatea Lidia
Bobînă Vasilache.

Vă îndemn
să nu prindeţi momeala
cu închiderea
şcolilor
Oameni buni, când se vorbeşte
despre închiderea şcolilor, hai să
ne întoarcem cu faţa la diasporă.
Au votat aproximativ 150 000 de
oameni, dacă din aceşti oameni
facem familii, vom avea 75 000
de familii, dacă fiecare familie a
luat cu ea doar un singur copil
(dar numaidecât sunt mai mulţi),
Dumitru GUȚULEAC
reiese că cel puţin 75 000 de copii moldoveni sunt peste hotare.
Dacă repartizăm 75 000 de copii
în clase a câte 25 de elevi, ies 3 000 de clase.
Dacă într-un gimnaziu din sat sunt 9 clase, atunci aceşti copii
se transformă în aproape 300 de gimnazii (cu minim 225 de elevi).
Iată unde sunt şcolile închise şi nu le poate redeschide nimeni
până diaspora nu revine acasă, până nu vom avea copii pentru
aceste şcoli.
Nu fac parte din niciun partid politic, dar mă doare după concetăţenii noştri din diasporă care lucrează la negru în întreaga lume,
fiindcă nu au nişte condiţii decente de trai și muncă, în republică.
Aşa că vă îndemn să nu prindeţi momeala cu închiderea şcolilor.
Dacă într-o şcoală, în care acum 25 de ani, erau aproximativ 500
de elevi, astăzi au rămas puţin peste 100. Cine e de vină? Cine e
de vină că astăzi satele sunt în mare parte pustii şi pe drumurile
lor nu se mai aud glasuri de copii? Răspundeţi cu toţii la această
întrebare.

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

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

12 luni
422,40 (380,16)
386,40 (347,76)
480,0 (432)
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O biserică vizitată de Igor Dodon în campanie
a primit, la o săptămână, bani din bugetul local

D

La 10 octombrie curent, candidatul Igor Dodon a postat pe pagina sa de Facebook o informație în
care arăta că a mers la două biserici
– una din orașul Cupcini, r. Edineț,
și alta din orașul Edineț. „Am vizitat Biserica „Sfântă Treime” din
orașul Cupcini, raionul Edineț. Am
participat la liturghia cu prilejul
sfințirii iconostasului și alături de
câteva zeci de credincioși, m-am
rugat pentru pace și stabilitate în
țara noastră̆, pentru bunăstarea
poporului”, a scris candidatul.
„Cum a devenit Igor Dodon președinte al Republicii
Moldova, merge lucrul ca și
cum ai turna multă apă la rădăcina pomului”
După slujba religioasă la care a
participat I. Dodon, parohul bisericii „Sfânta Treime” din Cupcini,
protoiereul Marcel Curoș, i-a
mulțumit lui I. Dodon pentru că
a ajutat preoți și biserici.
Preotul a menționat că, datorită lui I. Dodon, lucrările merg
strună la Catedrala „Sfântul Vasile” din Edineț. „Cum a devenit
I. Dodon președinte al Republicii
Moldova, merge lucrul ca și cum ai
turna multă apă la rădăcina pomului. Noi vă mulțumim mult pentru
grija care ne-ați purtat-o, chiar
și pe vremea ceea a epidemiei”,
a concluzionat preotul.
Informațiile de interes
public sunt ascunse
Întâmplător sau nu, dar exact

la o săptămână de la vizita lui Igor
Dodon la această biserică, Consiliul local de la Cupcini a decis să
aloce acestei biserici 30 de mii
de lei.
În Decizia din 16 octombrie
2020, această suma este ascunsă,
astfel că locuitorii orașului nu văd
câți bani au fost repartizați bisericii în timpul campaniei electorale. Secretara Consiliului local,
Ludmila Magu, a precizat că
digitizarea sumei a fost o eroare
tehnică.
În aceeași zi, Consiliul local din
Cupcini a alocat unei alte biserici
suma de 150 de mii de lei. Și aici
suma, dar și numele bisericii sunt
ascunse. Ludmila Magu a precizat
că e vorba de a doua biserică din
Cupcini, cea cu hramul „Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie”.
De menționat că primarul orașului Cupcini, Ivan Ostaficiuc,
a fost ales pe listele PSRM la alegerile locale din toamna anului
trecut.
Preotul de la Cupcini:
„Noi nu ne ocupăm
cu politica, dar îl
susținem,
Doamne ajută!”
Protoiereul Marcel Curoș a
declarat pentru portalul MoldovaCurata.md că banii pe care i-a
primit biserica sa au fost ceruți
Consiliului local înainte de campanie și că nu vede nimic rău în
faptul că a rostit un discurs în

IMAGINE SIMBOL

ouă biserici din or. Cupcini, raionul
Edineț, unde primarul și președintele
Consiliului Raional sunt socialiști,
au primit bani din bugetele locale
în timpul actualei campanii electorale.
MoldovaCurata.md a descoperit că una dintre
biserici a fost vizitată de candidatul Igor Dodon
cu o săptămână înainte de a fi luată decizia
de finanțare, iar preotul a rostit un discurs,
lăudându-l pe candidatul sprijinit de socialiști.

favoarea unui candidat: „Taman
când noi am sfințit iconostasul,
la moment a fost domnul președinte și ne-a felicitat cu această
zi. După care, normal, am primit
felicitări și noi suntem alături de
el. Noi nu ne ocupăm cu politica,
dar îl susținem, Doamne ajută!
Dumnezeu vede pe cine alege”.
Altă biserică,
alți bani publici
Cea de-a doua biserică din
Cupcini, care a primit de la
Primăria Cupcini 150 de mii
de lei, urmează să primească
și de la Consiliul Raional o altă
sumă. Anume, Consiliul Raional Edineț a propus, tot la 16
octombrie, ca acestei biserici
să i se aloce din sursele raionale 100 de mii de lei. Nicolae
Melnic, președintele raionului Edineț, membru al PSRM,
afirmă că banii alocați nu au
legătură cu această campanie
electorală. Consilierul raional al
Blocului ACUM, Ion Tartan, îl
contrazice pe Nicolae Melnic și
spune că de fapt banii nu erau
planificați pentru biserică, iar
propunerea a apărut spontan.

„Ascunderea sumelor
alocate din deciziile
autorităților este o încălcare vădită”
Diana Ranga-Enachi, expertă
în domeniul gestionării corecte a
banilor publici la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, condamnă
ascunderea informațiilor de interes public. Aceasta precizează, de
asemenea, că autoritățile publice
locale nu au ținut cont de situația
de criză din țară și în plină campanie electorală au alocat bani
publici pentru biserici.
Stat laic, dar cu implicarea
preoților în campaniile
electorale
Republica Moldova este un stat
laic și nu este acceptată implicarea cultelor religioase în campanii electorale. La scurt timp de la
validarea alegerilor prezidențiale
din 2016, Curtea Constituțională a
constatat șase lacune în legislația
electorală și a cerut Parlamentului
să le elimine. Astfel, magistrații
de la Curte au cerut crearea „unor
mecanisme de sancționare promp-

te şi imediate, inclusiv în ordine
penală, pentru orice tentativă de
implicare a cultelor religioase în
campaniile electorale”.
Pavel Postică, director de
program la Asociația Promo-LEX,
care monitorizează scrutinele electorale, regretă că aleșii poporului
nu au ținut cont de recomandările
magistraților. „Curtea Constituțională a propus Parlamentului să
soluționeze această problemă și,
cu regret, Parlamentul nu a întreprins nimic. Implicarea cultelor
religioase în campania electorală
este limitată. Unica posibilitate
legală este ca un reprezentant al
unui cult religios să se înregistreze în calitate de persoană de
încredere”, spune Pavel Postică.
La rândul său, Ludmila Muntean, purtătoare de cuvânt a lui I.
Dodon în această campanie electorală, a declarat pentru Moldova
Curată că vizitele lui I. Dodon la
biserici nu fac parte din programul
său electoral, dar țin de profilul
religios al acestuia. „Spre deosebire
de contracandidata Maia Sandu,
care a făcut și spoturi electorale în
biserică, campania lui I. Dodon a
știut să delimiteze religia de politică”, a declarat Ludmila Muntean.
În replică, Aurica Rusnac-Jardan, comunicatoarea Partidului
Acțiune și Solidaritate, spune că
Maia Sandu se trage dintr-o familie de creștini, iar mătușa ei a
fost călugăriță și referirea la ea s-a
făcut în contextul unui film despre
familie.
Investigația integrală poate
fi accesată pe portalul MoldovaCurata.md, rubrica „Cunoaște-ți
candidatul!” (sub-rubrica „Alegeri
prezidențiale”)
Lilia Zaharia
Această investigație este
realizată cu suportul Fundației
Soros Moldova. Opinia autorilor
nu reflectă neapărat opinia
Fundației Soros Moldova

Un „Lăstărel” de speranță pentru copiii din Criuleni și Dubăsari
Suportul Uniunii Europene, contribuția Consiliului Raional și a Centrului
de Sănătate Criuleni, dar și desemnările
procentuale în favoarea AO „Femeia și
Copilul-Protecție și Sprijin” (AO FCPS)
au contribuit ca zeci de copii cu vârsta de
la 0 la 3 ani să obțină oportunitatea să-și
îmbunătățească abilitățile și să se dezvolte conform vârstei. Pentru mulți dintre
părinți, Centrul de Intervenție Timpurie
„Lăstărel” a devenit un suport în eforturile
lor de a le oferi copiilor un viitor. Serviciile sunt gratuite și accesibile locuitorilor
raioanelor Criuleni și Dubăsari.
„Sunt Ana și am o fetiță cu paralizie cerebrală infantilă. Am aflat despre acest centru
de la asistenta socială în luna martie, am
făcut cunoștință cu specialiștii, mi-a fost
evaluat copilul. Pe perioada pandemiei am
fost asistați prin telefon, am mai fost vizitați
de specialiști și acasă. Acum am revenit
la ocupațiile cu specialiștii, lucrăm cu logopedul. Fetița mea a început a pronunța
cuvinte, învățăm multe lucruri utile. Sunt
foarte bucuroasă că avem aceste servicii
aproape de casa noastră”, spune una din-

tre mamele care beneficiază de serviciile
„Lăstărelului”.
Odată ajunși la centru, de suport și
consiliere beneficiază și părinții copiilor.
Coordonatoarea centrului, pediatra Maria Moșneguț, descrie structura acestuia:
„Beneficiarii au la dispoziție trei medici
– pediatru, neurolog și kinetoterapeut-ortoped. Un psihopedagog acordă servicii de

logopedie. Toți împreună
formează un serviciu pentru abilitarea părinților și
de reabilitare a copilului.
În general, un dolar investit în recuperarea copiilor cu vârstă fragedă
economisește ulterior 20
de dolari, pe care statul
ar trebui să-i investească
în recuperarea unui adult
cu dizabilități. Multe probleme pot fi depășite în
primii ani de viață”.
Astfel, 16 copii au fost
evaluați până la pandemie
de către specialiștii centrului „Lăstărel”, spune
Ina Cazacu, coordonatoarea proiectului
„Acces la servicii de intervenție timpurie”,
iar din luna septembrie, numărul copiilor
asistați a crescut până la 50. De regulă,
medicul de familie sau asistentul social
este persoana care poate ajuta părintele să
înțeleagă când familia și copilul au nevoie
de o evaluare la „Lăstărel”. După jumăta-

te de an de activitate, specialiștii vin cu
recomandări pentru toți părinții. „Atunci
când au anumite temeri, să se adreseze
specialiștilor pentru o evaluare. Cu cât
mai repede se intervine, cu atât mai bune
sunt rezultatele”, spune Mariana Țurcan,
psiholog.
Pentru durabilitatea serviciului, cu suportul Uniunii Europene prin IREX-Europe, vor fi acoperite salariile specialiștilor
pe un an de zile, timp în care serviciile
centrului să devină competitive și să poată
accesa suportul CNAM după acreditare.
„Lăstărel” este găzduit de către Centrul de
Sănătate Criuleni – principalii parteneri ai
AO FCPS în acest proiect.
Crearea și dotarea centrului face parte
din proiectul „Acces la servicii de intervenție timpurie” implementat de AO FCPS din
resursele acordate de Uniunea Europeană
și proiectul „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea
civilă și guvern”. Proiectul este cofinanțat
și implementat de Fundația Soros Moldova,
în parteneriat cu KHSIMA, APSCF și AOPD.
P
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„Am să votez de câte ori va fi nevoie”
„Prefer să rămân surdă la astfel de provocări”

N

„Timp de patru ani am
făcut imunitate la astfel
de declarații”

Sergiu BEJENARI
La briefingul de marți, 3 noiembrie, candidatul la scaunul de
președinte al R. Moldova, Igor Dodon, pe lângă șirul de acuzații către
Maia Sandu, a inclus formulări de
divizare a societății și marginalizare a alegătorilor din diasporă.
„Da, cei din diasporă tot sunt ai
noștri, dar ei trăiesc acolo. Da noi
le-am dat dreptul de vot și asta e
bine, corect, lasă-i să voteze. Dar
care vot trebuie să fie decisiv? Noi
care locuim în această țară și copiii noștri trebuie să trăiască în
R. Moldova? Trebuie să construim drumuri. Trebuie să ridicăm
economia sau să ne dăm soarta
celora care de zeci de ani nu au
fost în R. Moldova și poate nici
nu vor să vină?”, a declarat Igor
Dodon la conferința de presă din
3 noiembrie.
Peste un miliard de dolari
trimiși acasă de diasporă
în primele trei trimestre din
2020
Dreptul de vot este asigurat de
Constituția Republicii Moldova
„Voința poporului constituie baza
puterii de stat. Această voință se
exprimă prin alegeri libere, care au
loc în mod periodic prin sufragiu
universal, egal, direct, secret și liber exprimat”, extras din punctul
(1) art. 38. Respectiv, nu este de
competența președintelui Igor Do-

don de a „da dreptul de vot”, ci este
un drept garantat de Constituție.
Conform datelor oficiale publicate pe portalul guvernamental
al datelor deschise, aproape 800
mii de cetățeni ai R. Moldova sunt
plecați peste hotare, numărul lor
este în continuă creștere, iar acest
detaliu nu le anulează dreptul de
a participa la alegeri. Pentru cetățenii din diasporă au fost deschise
139 de secții de votare și tipărite
556 de mii de buletine de vot. În
acest an a fost o prezență record a
cetățenilor de peste hotare, la urnele de vot prezentându-se 149840
de alegători.
În contextul pandemiei, când o
bună parte din populația republicii
se confruntă cu probleme financiare pentru că a rămas fără locuri
de muncă din cauza restricțiilor
din perioada stării de urgență,
iar statul nu e capabil să vină cu
un suport real pentru necesitățile
vitale ale oamenilor, cetățenii din
diasporă au fost cei care au trimis
bani familiilor rămase acasă.
Doar în trimestrul III al anului
2020 au fost trimise 423,74 milioane de dolari SUA, cu 109,23
milioane mai mult decât în aceeași
perioadă a anului 2019. Conform
datelor oficiale oferite de Banca
Națională a Moldovei, în primele trei trimestre ale anului 2020,
cetățenii moldoveni aflați în străinătate au transferat acasă peste
un miliard de dolari SUA.
„Tot guvernarea coruptă,
delegată de Dodon,
m-a făcut pe mine
și familia mea
să emigrăm”
Ne-am propus să aflăm care este
opinia cetățenilor din diasporă și
dacă discursul de ură al președintelui Igor Dodon îi va motiva sau

Ilustrație de Angel Boligan

u este o noutate că în perioadele
electorale unii candidați recurg la
arsenalul de instrumente mai mult
sau mai puțin lipsite de normele
etice pentru a câștiga lupta pentru funcția la
care aspiră. Și în această campanie se întâmplă
la fel, iar rezultatele alegerilor prezidențiale
din 1 noiembrie l-au scos din zona de control
al emoțiilor pe actualul președinte Igor
Dodon, care a obținut mai puține voturi decât
contracandidata din opoziție, Maia Sandu.

demotiva să se prezinte la turul
doi din 15 noiembrie.
„Domnul Igor Nicolaevici poate
ne-ar crede un fel de cetățeni de
soiul doi, dar contribuția mea la
economia Republicii Moldova e
la fel de reală ca a unui cetățean
care trăiește pe teritoriul ei. Eu
mai trimit bani acasă părinților
mei, din care se achită taxe, adică
și întreținerea lui Igor Dodon. Nu
știu cât de mult va afecta relațiile
dintre cei rămași cu cei plecați, dar
e sigur că susținătorii lui vor folosi
acest argument. Cred că mizează pe
electoratul din interiorul republicii prin discursul său dezbinător,
pentru că proiectează aversiune
față de «dușmanul din afară»”,
opinează Gheorghe Eftodi, care
lucrează în statul Vermont, SUA.
„Astfel de vorbe nu vor
dezbina relațiile de familie”
„Declarația de ultimă oră a lui
Dodon despre diasporă nu se deo-

sebește deloc din punct de vedere
al conținutului de alte declarații ale
sale. Prefer să rămân surdă la astfel
de provocări. Am să votez de câte
ori va fi nevoie, cu speranța de a
înlătura de la putere pe cei care au
adus R. Moldova la cel mai jalnic
nivel de trai. Indiferent de locul
unde ne aflăm, avem în comun
același pământ natal și aceleași
drepturi, inclusiv dreptul de vot”,
spune Victoria, liber profesionist,
Veneția, Italia.
„Mesajul lui Igor Dodon mă
afectează, fiindcă fac și eu parte din
acea diasporă pe care el o detestă. Mi se spune să trăiesc „acolo”,
„departe”, ca și cum aș fi ajuns la
situația aceasta din propria dorință. Tot guvernarea coruptă,
delegată de Dodon, m-a făcut pe
mine și familia mea să emigrăm
în SUA. Indiferent de ce mesaje
ar transmite Dodon, am participat
și voi participa la fiecare scrutin.
Dreptul de a vota mi-a fost oferit
de constituție.

E posibil că mesajele sale să
creeze o tensiune dintre cetățenii
plecați și cei rămași, dar nu la nivelul la care speră. Fiecare dintre
prietenii mei au cel puțin o rudă
plecată peste hotare, fie un verișor,
o mătușă sau chiar ambii părinți.
Cu siguranță că astfel de vorbe nu
vor dezbina relațiile de familie”,
relevă Cristian Butnaru, student
la facultatea de Criminologie la
Universitatea de Stat din Arizona,
SUA.
„Consider spusele domnului
președinte absolut nefondate.
Or, a organizat domnul președinte
vreo vizită în diasporă și a vorbit
cu cetățenii de peste hotarele țării noastre? Aceste afirmații nu au
făcut decât să provoace diaspora
să meargă la vot în număr și mai
mare. Cred cu desăvârșire că sunt
alte mii de tineri, ca și mine, care
așteaptă să se întoarcă acasă, așteaptă să se producă schimbarea,
iar acest lucru îl putem face cu
siguranță cu o diplomă din afară.
E comod să se creeze discrepanța
asta dintre cetățenii de acasă și cei
din diasporă, pentru că pe cei din
urmă nu îi puteți cumpăra cu 400
de ruble, nu?”, consideră Olivia
Roșca, studentă.
„Majoritatea colegilor
mei de facultate sunt deja
plecați peste hotare”
„Igor Dodon a făcut o paralelă prea groasă între noi și cei de
acasă. În sens că noi suntem niște
trădători că am lăsat țara și am
plecat de acolo și că doar cei de
acasă merită să voteze. Dar el nu
uită că în perioada lui de mandat
o mulțime de oameni au plecat de
acasă? Majoritatea colegilor mei
de facultate sunt deja plecați peste
hotare, în Anglia, Spania, Franța,
Italia. Noi timp de patru ani am făcut imunitate la astfel de declarații,
pentru că s-au vorbit multe despre
diasporă. Și așa era să mergem la
vot împreună cu toată familia, la
fel cum am fost și în primul tur.
Acum, după toate cuvintele pe care
le-a spus el, cred că vor merge și
cei care nu au fost în primul tur”,
conchide Mihaela Jeverdan, artistă, Italia.

Cum puteți vota în turul doi de scrutin
Turul doi al alegerilor prezidențiale va avea loc
pe 15 noiembrie. Comisia Electorală Centrală (CEC)
anunță că cererile privind votarea cu urna mobilă pot
fi depuse până la ora 18.00 a zilei de 14 noiembrie
2020. În ziua de 15 noiembrie, cererile se depun
numai până la ora 15.00. Biroul electoral recepționează toate aceste cereri și în baza lor întocmește
o listă electorală „pentru votarea la locul aflării”.
Cu această listă doi membri ai biroului se deplasează la adresele comunicate de solicitanți și în baza
ei votează doar persoanele care au depus cereri în
acest sens. Cererile depuse pentru turul întâi nu
sunt valabile și în turul al doilea.
Dacă alegătorul dorește să voteze la o altă secție
de votare sau într-o altă localitate, el va depune o
cerere la biroul electoral al secției de votare la care

este arondat, va face dovada cu actul de identitate
că are dreptul să voteze la această secție de votare și
va primi un certificat pentru drept de vot. Cu acest
certificat el va putea vota la orice secție de votare
deschisă pe teritoriul Republicii Moldova. Certificatele eliberate pentru turul întâi nu sunt valabile
și pentru turul al doilea de scrutin.
Studenții și elevii cu drept de vot, care nu au înregistrare la domiciliu sau la reședință în localitatea
în care își fac studiile, votează în cadrul alegerilor
prezidențiale conform regulilor generale. Respectiv,
aceștia vor vota în secția de votare care corespunde
domiciliului sau reședinței valabile, sau pot solicita
certificatul cu drept de vot.
N. M.
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Interviu cu Mariana Onceanu-Hadârcă, coordonatoare a Atelierului de Dramaturgie
al Teatrului Național „Mihai Eminescu”

„Toți avem de învățat din
spectacolele-lectură ale Teatrului
Național «Mihai Eminescu»”
– Dragă Mariana Onceanu-Hadârcă, felicitări
pentru relansarea Atelierului de Dramaturgie al
Teatrului Național „Mihai
Eminescu” (TNME) din
Chișinău. Vorbește-mi,
te rog, pentru început,
despre perioada fondării
atelierului.
În anii 90, actorul și regizorul
Mihai Fusu propunea acest format
de teatru după o vizită în străinătate. După contactul cu lumea
festivalurilor teatrale europene,
scriitoarea, criticul de teatru și
film, Larisa Turea, a lansat și dezvoltat ideea spectacolelor-lectură
în cadrul unui proiect de rezonanță și de durată. Despre care, sunt
sigură, ați putea povesti și dumneavoastră, Irina Nechit, multe
lucruri interesante, deoarece ați
participat și în calitate de dramaturg, și în calitate de coordonator
de proiect.
În anul 2020, ne-am propus să
relansăm Atelierul de Dramaturgie, acesta fiind un laborator de
lucru la textul dramatic, o platformă de discuție despre teatrul
contemporan, despre textele și
spectacolele așteptate de spectatori. Proiectul este susținut de
Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării în cadrul Programului
de proiecte culturale desfășurate de organizațiile necomerciale

jurnalistă de la Radio Moldova,
membră a Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru.
– Ce piese au fost prezentate în cadrul Atelierului
de Dramaturgie al TNME,
în toamna lui 2020?
Luminița Țâcu, cu o bogată
experiență în realizarea spectacolelor-document, și în calitate
de autoare de texte, nu doar ca
regizoare, a optat pentru un text
documentar, „Legați-mă păpușă,
că eu mă dezleg!” de Aurelia Borzin, ce aduce în atenție fragmente
din lumea oamenilor marcați de
suferințe psihice, scris conform
regulilor acestui gen de teatru.
Vitalie Drucec a optat pentru
„Watch Dogs” de Lucian Băleanu,
o piesă-ficțiune, scrisă cu ironie
și umor, dar cu un final dramatic
neașteptat, despre oameni simpli
care încearcă să facă față problemelor sociale și morale din viața
de zi cu zi: prietenie, fidelitate,
corupție, loialitate față de instituție, față de șefi, față de colegi,
solidaritate umană.
Mihai Fusu a realizat un spectacol-lectură după „C. Sunt altfel”
de Artiom Oleacu, după „Carmen”
de Prosper Mérimée, idee – Dumitru Tanmoşan. Este un text
care reclamă intertextualitate și
pleacă de la un arhetip literar, dar
și de la o idee artistică ce solicită

Mariana Onceanu-Hadârcă, coordonatoare a Atelierului de Dramaturgie al TNME

minat din interior, a prins viață,
a prins forță.
Cel de-al patrulea text, „Basarabie... în lacrimi” de Nina Gonța,
este o dramatizare făcută după
romanul „Ioana”, scris de aceeași
autoare. Romanul este o saga a
unei familii basarabene care a
trecut prin trei regimuri diferite: țarismul, monarhia română,

Secvență de la spectacolul-lectură „Basarabie... în lacrimi” de Nina Gonța, regie Nelly Cozaru,
prezentat în cadrul Atelierului de Dramaturgie al TNME

pentru anul 2020, organizat de
Fundația „Memoriile artei”, în
colaborare cu Teatrul Național
„Mihai Eminescu”. Deși a fost
orientat spre autori tineri, totuși
nu au fost limite de vârstă, singura condiție a fost ca textul să nu
fi avut contactul cu publicul în
formatul unui spectacol sau film.
Textele au fost selectate chiar de
regizorii Nelly Cozaru, Luminița
Țâcu, Mihai Fusu, Vitalie Drucec.
Dar am avut și opinia unui expert
din exterior, Alina Chiriac Ivașcu,

limbaj vizual și corporal. Autorul
își imaginează o Carmen la vârsta
crepusculului, prinsă între cele
două figuri antagonice ale lumii
spiritelor: Albul și Negrul. Cred
că pe hârtie acest text arată ca
un joc rece, cerebral și e meritul
regizorului care a văzut cum s-ar
putea transforma acest text fiind
interpretat de o actriță puternică.
Miracolul s-a produs în clipa în
care actrița Dina Cocea, o actriță
cu aură de legendă, a acceptat să
participe la lectură. Textul s-a lu-

comunismul. Asupra acestui text
s-a oprit Nelly Cozaru, o regizoare cunoscută pentru atașamentul
său față de texte provocatoare,
tensionate, prezentate într-un
limbaj novator. Spectacolul-lectură a depășit cu mult formatul unei lecturi. Deși nu a fost
prevăzut buget pentru aceasta,
Nelly Cozaru, cu energia care o
caracterizează, a mobilizat echipa
pentru a realiza și câteva mizanscene, a adunat recuzită, decor,
au fost alese costume, actorii au

fost machiați, deci a fost, practic, realizat un spectacol. Toată
echipa a trecut și printr-o etapă
de documentare, au urmărit câteva filme documentare și chiar a
fost invitat istoricul Teodor Candu
care le-a explicat actorilor unele
particularități ale perioadelor istorice. Așadar, s-a depus o muncă
imensă pentru realizarea acestui
spectacol-lectură. Iar cei care au
urmărit spectacolul, fie în sală, fie
pe facebook, au remarcat faptul
că materialul poate servi drept
bază chiar și pentru un scenariu
de film-serial.
– Ce rol are atelierul în
promovarea dramaturgiei
românești contemporane?
Este important să-i îndemnăm
pe autori, mai ales pe cei de-acasă, de a se ocupa și de acest gen
literar. În al doilea rând, ne-am
propus să conectăm direct regizorul și autorul de text în procesul
de lucru la un spectacol. Cred că
acest lucru ne-a reușit. Toți cei
implicați în proiect au avut câte
ceva de învățat. De exemplu, Aurelia Borzin, după prima repetiție, a propus modificări la text,
după cum s-a exprimat chiar ea
„textul rostit, sonorizat, curge
altfel, accentele vocale îi dau o
altă structură”, deci textul a fost
oarecum remodelat. Și în cazul
lui Artiom Oleacu, care este actor
de meserie și cunoaște domeniul
din interior, au fost necesare discuții, precizări, venite din partea
regizorului. De altfel, Artiom ne-a
mărturisit că lucrează la un nou
text, iar Atelierul i-a dat un plus
de speranță că merită să investească efort creator și timp în
această activitate.
– Care sunt dificultățile

cele mai mari în funcționarea Atelierului de Dramaturgie?
E dificilă munca în condiții de
criză generate de pandemie, trebuie să ne adaptăm din mers. Este
anevoios, deocamdată, și lucrul cu
noile tehnologii. Sub aspect psihologic, toți lucrăm sub presiune:
eu, în calitate de organizator, am
fost mereu foarte îngrijorată ca nu
cumva cineva să se contamineze,
fie la repetiții, fie în sala de spectacole. Atunci când Mihai Fusu a
propus s-o invităm pe Dina Cocea,
am avut o strângere de inimă, de
frică pentru sănătatea ei. Faptul
că a acceptat ne-a ținut pe toți
într-o stare de maximă încordare,
fiecare zi de lucru am trăit-o ca pe
o minune lăsată de Dumnezeu. De
fapt, asta e starea în care lucrează
tot teatrul. Fiecare zi trăită e ca
o minune.
O mare problemă a fost și difuzarea către public prin internet,
mai bine zis, calitatea produsului
artistic difuzat astfel. Rețelele și
platformele care asigură calitatea imaginii, a sunetului și posibilitatea de conectare pentru un
public numeros implică costuri
mari. Un spectacol necesită măcar
două-trei camere de filmat pentru
ca produsul video să fie calitativ.
Prin urmare, transmisiile video pe
pagina de facebook a teatrului au
fost o copie palidă a atmosferei
din sala de spectacole. Suntem în
căutare de soluții pentru a îmbunătăți și această parte.
– Care piesă din cele citite în cadrul Atelierului a
avut cel mai mare impact?
Câte vizualizări pe internet
a avut?
Cele mai multe vizualizări le-a
avut spectacolul „Basarabie... în
lacrimi” de Nina Gonța, regia Nelly Cozaru, cu 5000 de vizualizări.
Aș vrea să subliniez că spectacole-lectură pot fi accesate și astăzi
pe pagina de facebook și pe cea
de youtube a TNME.
– Care va fi soarta Atelierului de Dramaturgie al
TNME în 2021?
S-a încheiat doar prima fază
a proiectului. Odată reanimat,
Atelierul își va continua activitatea. În timpul apropiat, o să
anunțăm următoarele două spectacole. Pregătim, de asemenea, și
o masă rotundă pentru oamenii
din domeniu, pentru a continua
discuțiile pe marginea acestor
spectacole-lectură. Sperăm că în
anul 2021 vom continua practica
spectacolelor-lectură, devenită
tradiție.
– Îți mulțumesc pentru
interviu și mult succes în
continuare!
Interviu de Irina Nechit
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Întâmplarea mirării

Zăpada mieilor: fond și formă
Pe vreme de molimă, în mohoreala ploilor de la sfârșit de
octombrie, în harababura votării
fără putință de alegere și a deocheatului folclor electoral ce se
naște ad hoc, două evenimente
au luminat aceste zile. Unul e
strict biologic. Un om din Chișinău a rotunjit un veac de viață pe
acest pământ. E o femeie scundă
și modestă care locuiește retrasă
cu motanii săi în partea veche a
orașului, în casa sa cu pomi și cu
ogradă înierbată, pe dâmbul Bâcului. Ei și?, îmi veți spune, se
mai întâmplă uneori și la alții…
Dar nu e chiar așa. Venerabila
doamnă e o pictoriță atinsă de aripa geniului. O cheamă Valentina
Rusu-Ciobanu. Un talent uriaș,
de o cultură plastică fantastică,
de o înțelepciune și o luciditate
rarisime. Opera pe care ne-o lasă
are o valoare inestimabilă. E un
produs al culturii și al școlilor
de arte frumoase românești și
al realităților sovietice. Micuța
doamnă este foarte-foarte mare.
Un Ștefan cel Mare al picturii, care
era și el mic.
După cum le e năravul, oficialitățile locale au semi-ignorat
evenimentul. Doar Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, a descins înmascat,
cu riscul de a-și răzmuia pășind
prin iarba udă luxoșii pantofi
maronii, la casa unde au fost
gândite și confecționate atâtea
măști. Imaginea tulburătoare
a înmânării ordinului „Meritul
Cultural” în grad de Mare Ofițer,
acordat Valentinei Rusu-Ciobanu
de către statul român – la umbra
a două tricoloruri, la o tribună
improvizată chiar în curte, este

expresia pregnantă a condiției
artistului basarabean onest.
Al doilea eveniment îl constituie cele două splendide expoziții aniversare: una inaugurată
la Muzeul de Literatură „Mihail
Kogălniceanu”, cealaltă – la Muzeul Național de Arte, pe care ar
fi păcat să nu le vizitați. Lucrările
expuse ilustrează calea parcursă
de acest creator unic: de la pictura

clasică, grigoresciană, de la filiațiile cu marii maeștri ai Renașterii
la acuratețea geometrizantă, la
coloristica energică, fovistă, la
decorativismul klimtian, la hiperclaritatea dezarmantă a realismului fotografic și la anticiparea
postmodernității.
Într-un mod cu totul deosebit
impresionează portretistica sa. În
anii 60-70, Valentina Rusu-Cio-

banu a realizat o serie de portrete
ale noii „boierimi” literare și artistice. Multe dintre aceste lucrări
pictorița le-a făcut la comanda
Ministerului Culturii. În artele
plastice, genul portretului nu este
deloc facil. Este unul al flatării
și al lingușelii. De aceea sarcina
artistului nu a fost simplă. Pe de
o parte, trebuia să satisfacă vanitatea obiectului pictat, pe de alta,
să nu încalce rigorile impuse de
minister și, în același timp, săși facă datoria de artist, adică să
spună lucrurile așa cum sunt și în
conformitate cu legile frumosului.
Multe dintre aceste portrete fac
parte dintr-o serie pe care artista a intitulat-o ironic-omorâtor
„Roboți”.
Câtă dreptate au criticii care au
remarcat potențialul sub-versiv
al operei sale! Intuiția, privirea
ei e atât de necruțătoare încât,
redând prezentul, prevede și viitorul personajului zugrăvit. Când
inconsistența și falsul acestuia
este evidentă pentru ea, execută
mai multe variante – în registrul
light și în registrul hard. Astfel,
A.L. este înfățișat șezând la birou,
lângă o fereastră largă, conducând
cu multă importanță „procesul literar”, iar afară se văd noi blocuri,
construcțiile comunismului. Însă
atmosfera generală, deși transparentă, este una aseptică, stearpă.
Aici, acest aer reprezintă mesajul
secret al lucrării. Aici forma, nu
fondul, constituie conținutul picturii. În varianta hard, capul aceluiași personaj care la bătrânețe
recunoștea că greșeala vieții sale
a fost că a crezut în ideea comunistă e rezolvat într-o coloristică
fovistă; prima asociație ce mi-a

venit în minte a fost o sfeclă roșie,
rămasă nerecoltată pe lanurile
colhoznice, care prinde a se îngălbeni, a se învineți.
„Ultimul profet al neamului”,
I.D., are chipul unui șef de fermă
înghesuit într-o încăpere paralelipidică, cu pereții albi având
ferestre pătrate, din care se vede o
realitate pătrată, cu nourași, câmpii, arbori, fântâni cu cumpănă și
alte dulcegării moldave. În altă
variantă a aceluiași portret, pereții
au culoarea maro. Eroul poartă o
cămașă de aceeași culoare, sacou
verde și e proiectat pe un fundal
roșu (drapelul RSSM?) pe care
stă scris cu chirilice: Semănătorii
de zăpadă. Apă de ploaie, cu alte
cuvinte!
În alt portret, poetul G.V. ne
privește dintr-un geam rotund,
aflându-se dimpotrivă și înăuntru
și în afară, adică și în mundaneitate și în metafizic, iar pe lucrare stă
scris latinește: „Nomina si nescis,
perit et cognitio rerum”, care s-ar
traduce: „Atunci când îți lipsesc
cuvintele, pierzi și facultatea de
a înțelege lucrurile”.
Nu știu dacă marea noastră pictoriță a făcut-o involuntar sau cu
bună știință, însă timpul care a
trecut de atunci a confirmat întru
totul intuiția sa.
Multă sănătate, marea noastră
Doamnă.
Pentru încheiere, să ne lămurim: rândurile de mai sus, impresiile, interpretările și judecățile
mai apăsate aparțin în exclusivitate autorului, provocate fiind fie
de entuziasmul diletant al privirii
sale, fie de imprudenta sinceritate
pe care nu și-a putut-o reprima.
Igor NAGACEVSCHI

Andrei Ciurunga, 100 de ani
Andrei Ciurunga (numele său
real – Robert Eisenbraun) s-a
nascut pe 28 octombrie 1920 la
Cahul, într-o familie de coloniști
germani. Tatal sau, Herman Eisenbraun, care era profesor de
limba germană la Liceul „Ioan
Voievod” din Cahul, a decedat
când viitorul poet de abia împlinise patru ani. Robert a studiat
la Cahul și la Bolgrad (până în
1939).
A debutat pe 24 ianuarie 1932,
în primul număr al revistei „Tinerimea Moldovei”, cu o poezie
consacrată Unirii Principatelor
Romanești. Atunci a semnat prima dată cu pseudonimul Robert
Cahuleanu, pe care l-a adoptat
din profundă simțire românească.
Persecutat de regimul communist,
și-a luat mai târziu pseudonimul
de Andrei Ciurunga.
Toamna aceasta au avut loc o
serie de manifestări dedicate centenarului lui Andrei Ciurunga în
orașul său natal, Cahul. Cu prilejul
centenarului, Veronica Popa, profesoară la Colegiul „Iulia Hasdeu”
din Cahul, a pulbicat un eseu pe
www.bel-esprit.ro. Vă propunem

spre lectură fragmente din acest
text de excepție.
„Un fir de verticală rugăciune”
(fragmente)
Veronica Popa
Încă de la debutul cahulean
până la ultimul volum, rotundul –
semn
al
împlinirii
întru
dreptate divină – este motivul
distinctiv al poeziei lui Andrei
Ciurunga: „Acolo de unde răsare
lumină / rotundă ca mingea și
plină, / acolo tristețile lumii se
zbat, / În țara lui Roș Împărat”.
Autorul își conturează în timp
un discurs liric vizionar greu de
înregimentat în curente literare, orientări estetice, paradigme
lirice; poezia lui este „un fir de
verticală rugăciune” din care „țese
țării veșnicul contur”.
Ca poet s-a format mai întâi
în mediul intelectual din sudul
Basarabiei, fiind născut la Cahul, într-o familie de pedagogi.
Unchiul său, Haralamb Vizanti
(fostul prefect de Cahul), a fost
membru din dreapta Prutului al

primului Parlament al României
Mari, alături de Ion Inculeț și
alte personalități basarabene.
Mediul cultural cahulean i-a
fost prielnic copilului Robert
Eisenbraun.
Licean fiind, Robert participă
la deschiderea solemnă şi sfinţirea
monumentului lui Ioan Voievod
care a avut loc în parcul orăşenesc
la 29 iunie, 1937 (autor, sculptorul
monumentalist român, Teodor
Burcă). Iniţiatorul instalării monumentului este Vasile Hondrilă,
distins pedagog, poet, folclorist.
Din îndemnul acestui inimos om,
în anul 1936 a fost creat un Comitet de iniţiativă pentru instaurarea monumentului. La colectarea
surselor financiare au participat
pedagogi şi elevi din oraş şi din
satele judeţului Cahul.
Prima plachetă de versuri
a lui Robert Cahuleanu
a apărut la Cahul
Tot la Cahul, la vârsta de doar
16 ani, la tipografia unchiului său,
Haralamb Vizanti, Robert Cahuleanul (Eisenbraun) își va edita

prima plachetă de versuri, „Melancolie”.
Din anul 1927 până în 1938
urmează liceul de băieți din Cahul, însă ultima clasă de liceu e
nevoit să o facă la Bolgrad, liceul
din Cahul fiind închis. Perioada
bolgrădeană a lui Andrei Ciurunga
se va încununa cu apariția celei
de-a doua plachete de versuri, la
30 iunie 1939, la Tipografia „Capi-

tala” din Bolgrad, „În zodia cumpenei”. La doar 19 ani creația lui
anunță un poet matur, lirismul
fiind marcat de presentimentul
tragicului an 1940, „scris în cartea
țării cu litere ciuntite”.
În 1940-1941, primul an de
ocupație sovietică a Basarabiei,
lucrează învățător la școala
primară din satul Tartaul de
Salcie. Aici va scrie poeme
asemeni unor levitații deasupra nenorocirilor abătute
peste vetrele basarabenilor,
anulând parcă timpul istoric
prin îndemnul de a cânta pentru
ziua de Mâine. Prăpastia deschisă
între el și prietenii „duși peste
Prut” declanșează în sufletul
fragil de adolescent – poet neliniști creatoare, frica destrămării,
incertitudine și singurătate. Tonul elegiac e marcat de tușe existențiale pregnante, prilejuite de
împrejurări de viaţă dureroase.
Începând cu volumul „În zodia
cumpenei”, devin tot mai clar configurate poetic motivele-cheie ale
creației sale: Învierea prin jertfă, Patria rotundă și motivul alegoric al Roșului Împărat.
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GAZETA de Chișinău își propune să diversifice
conținutul oferit cititorilor săi. Vrem să devenim mai
interesanți, mai deschiși la nou și mai buni în ceea ce
facem. Dar pentru a vă oferi articole de calitate, avem
nevoie de implicarea voastră. Așteptăm propuneri
de subiecte captivante, probleme din localitatea
Dvs. și recomandări de subiecte și de oameni
despre care v-ar plăcea să citiți în ziar, pe adresa de
e-mail: gazetadechisinau@gmail.com sau pe adresa
redacției: Chișinău, str. Mihai Viteazul 2a, nr. 23.
Totodată, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele
întrebări:

1. De ce citiți GAZETA de Chișinău? De unde ați
aflat despre noi?
2. Ce subiecte preferați să citiți în ziar? Accesați
și pagina noastră web? De fapt, ce format preferați – cel tipărit sau online?
Alegeri prezidențiale la Varnița. 1 noiembrie 2020. Foto: moldova.europalibera.org

Despre căile
posibile de fraudare
a alegerilor

P

reședinta PAS, Maia Sandu, a câștigat
primul tur al alegerilor prezidențiale
din 1 noiembrie, iar președintele în
exercițiu, Igor Dodon s-a clasat pe locul
al doilea. Turul doi de scrutin, în care se vor
duela cei doi candidați la funcția de președinte
al Republicii Moldova, va avea loc duminică,
15 noiembrie. În ziua votării au fost semnalate
suspiciuni de fraudă și încălcări ale procesului
electoral.

Natalia MUNTEANU
Participarea la alegeri a cetățenilor din regiunea transnistreană și (ne)prelungirea programului de votare în străinătate
au stârnit cele mai mari dispute
printre moldoveni și unii concurenți electorali. Potrivit Comisiei
Electorale Centrale, 14.269 de
cetățeni din stânga Nistrului au
votat în cele 42 de secții deschise pentru ei în partea dreaptă a
râului, iar 149.178 de oameni au
votat în diasporă.
Mulți votanți din regiunea
transnistreană ar fi fost transportați organizat la secțiile de
votare. Duminică, pe traseele spre Varnița, Gura Bâcului,
Vadul lui Vodă au fost văzute
microbuze și autoturisme, astfel încât să corespundă deciziei
CEC care a interzis transportarea
în ziua alegerilor a mai mult de

opt persoane într-un vehicul.
Cazuri de transportare organizată a alegătorilor au mai fost la
Copanca, Hagimus, Sănătăuca,
Criuleni, Cocieri, Doroțcaia, sate
din zona de securitate, potrivit
Promo-LEX.
Aceștia ar fi fost remunerați
pentru alegerea unui anumit
candidat. Unii cetățeni au fost
surprinși discutând despre sumele de bani pe care urmau să
le primească drept recompensă.
Bunăoară, la Căușeni, alegători
de peste Nistru au întrebat membrii biroului electoral de unde
pot lua banii pentru exprimarea
votului.
Transport ilegal
de alegători
După ce funcționarii electorali
le-au răspuns că pentru vot nu
se dau bani, o parte dintre cetățeni au plecat fără a vota, potrivit
observatorilor Promo-LEX. În
satul Fârlădeni, raionul Căușeni, observatori Promo-LEX au
aflat, din discuția cu alegători
din regiunea transnistreană, că
alegători din Tighina/Bender ar
fi fost remunerați cu câte 100 de
ruble, iar cei din Tiraspol – cu
câte 400 de ruble.

Inspectoratul General de
Poliție (IGP) a confirmat cinci
cazuri de transportare ilegală a
alegătorilor și cinci tentative de
blocare a drumurilor spre secțiile
de votare din Florești, Dubăsari,
Rezina și dinspre Tighina spre
localitatea Varnița. Șeful IGP,
Marin Maxian, susține că acestora le-au fost ridicate plăcuțele
de înmatriculare ale unităților de
transport și deplasarea lor ulterioară a fost interzisă. Totuși,
președintele Comisiei Electorale
Centrale, Dorin Cimil, a menționat luni, 2 noiembrie, în cadrul
unui briefing, că nu au avut loc
abateri grave.
Fără suspiciuni
de fraudă
în turul doi
Într-un interviu pentru Radio
Europa Liberă, ex-candidatul
Octavian Țîcu a declarat că „nu
mai putem vorbi despre fraude,
cu excepția segmentului transnistrean”. Deputatul a explicat că
„dacă anumiți oameni au venit la
secțiile de votare și au cerut bani
ca să li se plătească și a fost evident faptul că s-au adus oameni
masiv, cu transport, este fraudă.
Nu poți spune că nu este fraudă.
Dacă aceste mii de voturi s-au
dus la Igor Dodon, este fraudă,
evident”.
Raportorul Parlamentului
European pentru Republica
Moldova, Dragoș Tudorache, a
spus că „suspiciuni de fraudă sau
nereguli electorale nu mai trebuie să existe în turul doi, este
esențial ca ambii candidați să
înțeleagă că e în interesul Moldovei ca acest scrutin să fie unul
curat, bine organizat”.

3. Enumerați trei articole publicate în GAZETA
de Chișinău care v-au impresionat.
4. Ce nu vă place în GAZETA de Chișinău?
5. Despre cine/ ce ați vrea să scriem? Ce rubrici
ați dori să existe în ziarul nostru?
6. Cui și de ce ați dori să oferiți un abonament la
„Gazeta de Chișinău”?
Vă mulțumim pentru răspunsurile
sincere și prompte.
Prelungirea programului
de vot n-a fost suficient
pentru diasporă
Mulți moldoveni din diasporă
n-au reușit să voteze. Alina Anghel, basarabeancă stabilită în
Germania, susține că n-a votat
la alegerile prezidențiale din 1
noiembrie, deoarece „la intrarea
în Consulatul R. Moldova din
Frankfurt era îmbulzeală, oamenii stăteau unul lângă altul, în
plină pandemie de coronavirus”.
Alina cere introducerea votului
prin corespondență. Pe lângă
Covid-19, cetățenii moldoveni
aflați peste hotare au fost nevoiți să stea ore-n șir în ploaie și
vânt, cu copii mici, pentru a vota,
riscând să se îmbolnăvească. Aici
se contrapun două drepturi ale
omului: dreptul la vot și dreptul
la sănătate.
Chiar dacă opt secții din
străinătate au decis prelungirea programului de votare, basarabeni din Germania și Italia
n-au reușit să-și exercite dreptul
la vot. Potrivit șefului CEC, Dorin Cimil, a fost prelungită cu
o oră activitatea unei secții din
Tel Aviv (Israel) și Frankfurt pe
Main (Germania), iar cu două
ore s-a prelungit votarea la Iași
(România), Mestre (Italia), Villeneuve-Saint-Georges (Franța),
Kasell (Germania). Decizia de
prelungire a timpului de votare îi revine nemijlocit biroului
electoral al secției de votare și
acest termen nu poate depăși
două ore după ora 21.00, spune
Dorin Cimil.
Într-o postare pe grupul de
facebook.com/Adoptă un Vot,
Dumitru Vicol, moldovean stabilit la Londra, s-a arătat „sigur
că oamenii care au venit să voteze pe la vreo 17.00 și vedeau
cozile, se întorceau și mergeau

acasă”. Dumitru a mai scris că
unii oameni din Frankfurt n-au
reușit să voteze pentru că li s-a
închis secția la ora 22:00. Numărul secțiilor de votare nu poate
fi majorat, iar votul electronic
și/sau votul prin corespondență
nu poate fi introdus până la 15
noiembrie.
Altă situație a avut loc în
orașul Mestre din nordul Italiei, unde Ministerul Afacerilor
Externe al R. Moldova a anunțat prelungirea votului până la
ora 23:00. Apoi, după ora 21:00
rândul s-a terminat, iar timp de
15 minute alegătorii au încetat
să vină, astfel președintele biroului electoral a decis închiderea
secției de votare la ora 21:30,
povestește Sorina Macrinici pe
facebook.com. Imediat după ora
21:30 au început să vină alegătorii care nu erau puțini, spune
Sorina. Oamenii au văzut anunțul, programându-și vizita până
la ora 23.00. Aceștia ar fi spus că
fuseseră să voteze ziua, dar rândul era mare, nu puteau aștepta
pentru că plecau la muncă și au
decis să vină seara, mai ales că
văzuseră anunțul de prelungire.
Analistul politic Nicolae Negru
scrie pentru „Ziarul Național” că
Dodon nu mai poate câștiga, decât prin fraudă masivă: „Dodon
poate învinge doar prin fraudă
– dacă apelează la „rezervele”
nefolosite în primul tur: la secțiile de votare din Rusia și la cele
deschise pentru transnistreni, pe
malul drept al Nistrului”.
În preajma alegerilor, „Ziarul
de Gardă” a scris că pădurarii ar
fi primit indicații să facă liste
cu persoane care vor accepta să
voteze așa cum li se va spune.
Și simpatizanții Partidului Șor
au elaborat liste cu oameni care
și-ar fi dat votul pentru cine trebuie.
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Laboratorul de Fake News (III).
Organizația
Pro-CooperationMD este
numele unei organizații, cu
sediul în Franța, care a înregistrat mai multe site-uri de
știri false în Registrul domeniilor din Federația Rusă –
Reg.ru.
De pe paginile web anonime au fost lansate zeci de
noutăți neadevărate despre
faptul că armata rusă va lupta cu COVID-19 în România,
țările europene și-au închis
hotarele pentru doi ani sau că
un deputat moldovean a decedat într-un accident rutier.
RISE Moldova a aflat că, în
Franța, nu există nicio companie cu denumirea Pro-CooperationMD, iar providerul de hosting din Rusia a
recunoscut că, așa-numita
„organizație franceză” nu a
prezentat acte sau probe care
să confirme existența acesteia
în calitate de întreprindere.
Laboratorul de Fake News
este un proiect de investigație
prin care încercăm să identificăm
cine stă în spatele portalurilor de
fake news. În plină pandemie de
coronavirus, zeci de știri au fost
lansate din aceleași tunuri pentru a atrage un număr mare de
cititori.
Unii creatori de știri false încearcă să atragă mii de vizualizări
ca să adune bani din publicitate,
iar alții de pe domenii înregistrate
în Federația Rusă – promovează
idei propagandistice.
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a blocat peste 60 de
site-uri de fake news, în perioada
stării de urgență. Cu mai multe
luni în urmă, am solicitat SIS să
ne informeze dacă a identificat
persoanele din spatele portalurilor de fake news.
Răspunsul SIS: […] În partea
ce vizează identificarea posesorilor site-urilor prenotate, acest
fapt este un proces complex și
continuu, deoarece toate sunt
înregistrate pe nume fictive […] .
Printre site-urile blocate de SIS
se numără: r.news-romania24h.
xyz, news-romania24h.info, addnews-ro.info, portal-news.info și
edu-news.website.
Toate au în denumire cuvântul
„news” (știri – trad. din lb. engleză), iar conținutul livrat de paginile web face parte din categoria
de fake news.
r.news-romania24h.xyz – A
publicat două știri care s-au rostogolit ca un bulgăre de zăpadă,
crescând numărul accesărilor după
fiecare distribuire pe site-urile de
socializare sau pe alte platforme
media. Primul titlu sună astfel:
„Rusia vine în ajutor României!
Armata rusă va lupta cu Соronavirusul în România…”, iar celălalt:
„Oficial: Italia, Germania și Franța își închid definitiv hotarele pe
doi ani de zile!”.
Site-ul a fost înregistrat de providerul de hosting și registratorul
de domenii Reg.ru, iar organizația
care a solicitat înscrierea în regis-

tru se numește: opg Pro-CooperationMD.
Conform unui extras al domeniului, proprietara paginii web
are sediul în Franța, însă nu este
indicată adresa completă, cu denumirea orașului și a străzii. În
secțiunea date de contact este
trecut un număr de telefon francez, inactiv, și această adresă de
e-mail: pro-userjack1@mail.md.
Am făcut mai multe căutări avansate după contul Google AdSense,
Publisher ID: 7530693347425879,
dar și Registrele de domenii din
diferite țări.

ției Juridice a providerului de
hosting și registratorului de
domeniu REG.RU: La înregistrarea domeniilor internaționale,
potrivit regulilor ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names
and Numbers), este suficient ca
cel care înregistrează domeniul
să confirme e-mail-ul indicat în
procesul de înregistrare. Ulterior,
anume prin intermediul e-mailului se desfășoară cea mai mare
parte a interacțiunii cu clientul.
La fel, la înregistrarea domeniului sau la solicitarea oricărui serviciu în REG.RU este obligatorie fa-

Rezultatul – peste zece domenii
sunt conectate de Pro-CooperationMD. Printre acestea se numără
libertatea-presei.xyz și stiri-actuale.xyz.
În continuare, am consultat
registrele publice din Franța și
nu am găsit nicio organizație cu
denumirea „Pro-CooperationMD”.
În final, am contactat Reg.ru
ca să aflăm dacă, la etapa de înregistrare a domeniilor, așa-zisa
companie franceză a prezentat
careva dovezi despre existența sa
ca entitate juridică. Redăm mai jos
răspunsul primit din Rusia.

miliarizarea cu contractul de ofertă
și acceptarea condițiilor specificate
în aceasta. Potrivit documentului, dar și regulilor tuturor zonelor
de registre, administratorul domeniului (registrant) urmează
să furnizeze informații veridice.
Răspunderea pentru corectitudinea, veridicitatea și actualitatea
datelor administratorului numelui
de domeniu o poartă persoana care
a depus cererea de înregistrare a
acestuia, nu registratorul/registrul
zonei de domeniu (Reg.ru – n.r.).
Mai mult, funcția noastră în
calitate de registrator este de a
înregistra domeniile și a menține
actualitatea datelor despre acestea
în registru. Noi nu suntem abilitați
să oferim aprecieri site-ului din
punct de vedere al corectitudinii
conținutului, cu atât mai mult, să
efectuăm acțiuni cu acesta sau în

– Reporter: Cum a fost posibil ca Reg.ru să înregistreze
un domeniu pe numele unei
companii inexistente, Pro-CooperationMD?
– Pavel Patrikeev, șeful Sec-

raport cu administratorul, cu unele excepții (de exemplu, în caz de
eșuare a procedurii de identificare
a administratorului). Totuși, de
pildă, în zonele .RU și .РФ pentru
aceasta există entități competente stabilite de Centrul de Coordonare. Dacă utilizatorii expediază
interpelări, semnalează existența
unor anumite încălcări pe site-urile unde noi avem doar calitatea
de registrator, le recomandăm să
adreseze mesajul direct respectivelor entități.
Dacă vom recepționa vreo sesizare de la o instituție competentă
vom lua cunoștință de aceasta și, în
baza rezultatelor expertizei conținutului numelor de domeniu, vom
retrage delegarea domeniului.
Cu referire la domeniile indicate
de Dvs. menționăm că, deja pentru
una din adrese identificarea a eșuat, fiindu-i retrasă delegarea pentru date neconforme (portal-news.
info), iar unele sunt disponibile
pentru înregistrare (add-news-ro.
info, portal-news.site). Pentru celelalte, identificarea, la fel, a fost
inițiată și așteptăm 15 zile până
la încheierea acesteia. Ulterior,
dacă datele nu se vor confirma,
delegarea domeniilor va fi retrasă.
– Reporter: Pro-CooperationMD a prezentat niște
acte sau alte probe care să
confirme existența acesteia
în calitate de întreprindere?
– Reg.ru: Pro-CooperationMD
nu a prezentat acte sau alte probe
care să confirme existența acesteia
în calitate de întreprindere. Or, la
înregistrarea domeniilor, lucrul
respectiv nu este necesar, la fel,
această companie nu a solicitat
de la REG.RU operațiuni pentru
care să fie necesară o identificare
suplimentară a administratorului domeniului (registrantului), în
afară de confirmarea la e-mail-ul
indicat pentru domeniu.
– Reporter: Multe dintre
domeniile înregistrate de
Reg.ru difuzează știri false.
În ce mod Reg.ru luptă cu si-

te-urile care devin surse de
informații false?
– Reg.ru: Providerul de hosting
nu poate să separe în mod individual ceea ce este fake news de ceea ce
nu reprezintă fake news. Aspectele
de stabilire a veridicității informației și a caracterului de defăimare
a onoarei și demnității țin de competența instanței de judecată. Dacă
instanța de judecată va stabili că
informația este falsă sau că aceasta
defăimează onoarea cuiva, atunci
providerul de hosting sau administratorul vor executa decizia privind
eliminarea informației.
În unele cazuri, providerul de
hosting este abilitat să ia deciziile
în mod independent, ghidându-se
de prevederile contractului (de
exemplu, în cazul identificării
publicației ce conține pornografie
infantilă sau în modul prevăzut de
Codul civil pentru intermediarii de
informație în caz de recepționare
de la titularul de drepturi a reclamației pentru marca comercială
folosită pe site în mod ilegal).
Totuși, este important să înțelegem că providerul de hosting nu în
toate cazurile are competența de a
stabili toate faptele juridice, în mod
independent. Astfel, în unele cazuri
este necesară implicarea organelor
de drept sau a instanței de judecată (ca în cazurile cu fake news sau
difuzarea informației ce defăimează onoarea și demnitatea).
Iurie SANDUȚA
Fact-checking:
Dumitru STOIANOV
Acest material a fost realizat cu
sprijinul European Journalism
COVID-19 Suport Fund.
Opiniile exprimate în această
publicație aparţin în exclusivitate
autorului şi nu reflectă neapărat
poziţia European Journalism
Centre. Instituțiile finanțatoare
nu influențează în niciun
fel subiectul şi conținutul
materialelor publicate.
https://www.rise.md/
laboratorul-de-fake-newsiii-organizatia/
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15 ceaiuri pentru tuse
seacă și dureri în gât

T

usea seacă și durerile în gât sunt specifice
gripei și infecției cu noul coronavirus.
Pentru ameliorarea acestora poți
bea diverse ceaiuri din plante, care
au proprietăți antiinflamatoare, antivirale și
emoliente.

Nu consuma cantități mari
de ceai, mai ales dacă ești gravidă, alăptezi sau urmezi și
alte tratamente pentru diverse boli. Indiferent cât de
sănătoase ar fi ceaiurile, ține
cont că agravarea simptomelor trebuie imediat semnalată
medicului, care îți poate recomanda un tratament mai
puternic!
Vezi mai jos 15 ceaiuri care te
pot ajuta să scapi de tuse și dureri
în gât.
Ceai de ghimbir
Ajută la ameliorarea tusei, durerilor în gât, dar și a febrei. Evită
consumul excesiv, deoarece poate
duce la diaree.
Ceai de mușețel
Are un gust foarte plăcut, calmează durerile în gât și ajută la
eliminarea secrețiilor bronșice.
Poți face și gargară cu ceai de
mușețel.

Ceai din rădăcină
de lemn dulce
Este dulce, așa cum îi spune și
numele, și sprijină expectorația,
ajutând totodată la ameliorarea
astmului și a senzației de „ace”
în gât.
Ceai din rădăcină de nalbă
mare (marshmallow root)
Calmează iritațiile gâtului, tusea seacă și simptomele astmului
sau bronșitei.
Ceai de licheni de piatră
(iceland moss)
Conține substanțe care au efect
benefic asupra tractului respirator. Are un gust ușor amărui,
așa că poate fi îndulcit cu puțină
miere.
Ceai rooibos
Este un ceai parfumat plin de
antioxidanți benefici în caz de și
dureri în gât. Poate fi consumat
în siguranță și de copii.

Ceai de cyclopia
(honeybush)
Este un ceai fără cafeină similar
ceaiului rooibos, care calmează
tusea și ajută la ameliorarea disconfortului de la nivelul gâtului.
Ceai de salvie
Este folosit din cele mai vechi
timpuri pentru ameliorarea simptomelor de răceală, gripă, astm,
bronșită. Poate fi folosit în combinație cu rozmarin.
Ceai de cimbru
Parfumat, aromat, terapeutic,
acest ceai elimină rapid durerile
în gât și accesele de tuse seacă sau
productivă. Poate fi consumat în
combinație cu ceai de luminița
nopții sau ceai de iederă.
Ceai de mentă
Bun pentru stomac, dar și
pentru tuse sau dureri în gât,
ceaiul de mentă are în compoziție
L-menthol, o substanță care poate
reduce inflamațiile de la nivelul
tractului respirator.
Ceai din frunze
de pătlagină
Pătlagina este adesea folosită ca remediu pentru reducerea
febrei, tratamentul bronșitei și
vindecarea rănilor pielii, dar este

de folos și în infecțiile virale, așa
cum este malaria, sau în cele bacteriene ori fungice.
Ceai de fenicul
Are proprietăți antiinflamatorii, ajută la decongestionarea
sinusurilor, deci desfundă nasul,
reduce temperatura corpului și
poate ameliora tusea seacă.
Ceai de anason stelat
Semințele de anason sunt un
remediu eficient pentru tuse, astm
și alte infecții respiratorii, dar pot
fi consumate și pentru întărirea
sistemului imunitar.

Ceai de
echinaceea
Ajută atât la prevenirea, cât și
la combaterea simptomelor de răceală, gripă sau alte infecții virale.
Ceai de ginseng
Este folosit de popoarele asiatice din cele mai vechi timpuri ca
adjuvant în infecțiile virale și întăritor al sistemului imunitar. Poate
ajuta la ameliorarea durerilor în
gât și reduce riscul de apariție a
problemelor respiratorii.
Sursă: csid.ro

Boli infecțioase aerogene (transmise pe calea aerului)
În sezonul rece, ploios, când folosim
mai des mijloacele de transport în comun,
riscul de a contracta diverse virusuri este
foarte mare, mai ales dacă nu ne protejăm
cu mască, nu respectăm distanța fizică și
nu ne igienizăm ulterior mâinile.
Principalele boli infecțioase aerogene
sau care pot fi transmise pe calea aerului
sunt cele eruptive (rubeola, varicela, rujeola), dar şi cele precum gripa, răceala,
pneumonia, COVID-19, fiind suficientă
o singură persoană infectată pentru a da
virusul mai departe în mulţime.
Spaţiile închise şi mijloacele aglomerate
de transport în comun pot fi sursa unor boli
contagioase greu de evitat, care duc treptat
la apariţia epidemiilor. Tusea, strănutul sau
actul vorbirii în public a unei persoane deja
infectate sunt cele mai frecvente metode
de transmitere a virusurilor.
Infectarea are loc prin transmiterea microorganismelor patogene de la sursă la
omul sănătos. Dintre mediile de circulaţie a
microbilor, aerul este unul preferat, pentru
că particulele de salivă și cele respiratorii
au posibilitatea de a contamina persoane
dintr-o rază de apropiere de 1,5-2 metri,
cu o rezistenţă de până la 30-40 de minute. Astfel, pericolul de îmbolnăvire devine
direct proporţional cu distanţa la care ne
aflăm de bolnav şi durata contactului, avertizează dr. Teofil Roşu, medic specialist
boli interne.
11 boli infecțioase aerogene
Principalele boli infecțioase aerogene ce
pot fi transmise pe calea aerului și care iau
contact cu organismul prin nas, faringe şi

scurtă, senzația de sufocare, febra peste 38
de grade Celsius, frisoanele, durerea sau
slăbiciunea musculară, pierderea mirosului
și a gustului, lipsa poftei de mâncare, conjunctivita, oboseala pronunțată, confuzia,
durerile de cap, durerile în piept, durerile
abdominale, diareea, greața, vărsăturile,
iritațiile pielii/decolorare a degetelor de
la mâini sau de la picioare (simptome care
apar cu precădere în rândul copiilor).
Cum pot fi prevenite bolile
infecțioase aerogene
aparatul respirator sunt:
Rubeola – febră uşoară, tuse, faringită,
durere de cap, stare de indispoziţie, erupţia
cutanată sub forma unor pete roz.
Varicela – febră, oboseală, apetit diminuat, dureri de cap, inflamaţia gâtului,
erupţia pruriginoasă.
Rujeola – febră, tuse, prezenţa unor
pete mici albe pe mucoasa obrajilor, erupţia
cutanată de culoarea roşie.
Scarlatina – febră, frisoane, accelerarea ritmului cardiac, dificultăţi la deglutiţie,
creşterea în volum a ganglionilor, inflamația faringelui și a amigdalelor, erupţii
cutanate.
Gripa – febră, transpiraţie, oboseală, tuse seacă, strănut, dureri musculare,
epuizare.
Oreionul – febră 38-39 de grade, frisoane, dureri de cap, astenie, oboseală,
dureri musculare, afectarea glandelor salivare (secreția salivară scade și dă senzația
de gură uscată), umflătură sub bărbie și
glanda sublinguală.

Tuberculoza – transpiraţii, oboseală,
tuse iritativă apoi productivă, o stare subfebrilă prelungită, lipsa apetitului, pierderea
în greutate, transpirații nocturne, mucus
care conține sânge, dificultăți respiratorii.
Boala gură-mână-picior – febră 3940 de grade, stare generală de rău, lipsa
poftei de mâncare, gât roșu, ganglioni
măriți, diaree, pete roșii pe palme, tălpi,
genunchi, coate, fese sau zona genitală.
Meningita – durere la nivelul cefei,
durere de cap severă, fotofobie (sensibilitate la lumină), febră peste 38 de grade, gât
înțepenit, somnolență, greață, vărsături,
confuzie, iritații sau erupții ale pielii.
Pneumonia – febră peste 40 de grade,
tuse seacă sau cu expectorație galben-verzuie, durere în piept, dureri (junghiuri) de
spate, îngreunarea respirației.
COVID-19 – printre cele mai comune simptome ale infecției cu noul coronavirus se numără: tusea seacă, durerile
în gât, nasul înfundat (congestia nazală)
sau secrețiile nazale abundente, respirația

Prevenirea bolilor aerogene se face
prin evitarea aglomeraţiilor, respectarea
recomandărilor de vaccinare, utilizarea
batistelor de unică folosinţă și a măștii de
protecție, menținerea distanței fizice de
cel puțin doi metri, evitarea contactului
cu bolnavii şi evitarea spaţiilor închise.
Totodată, trebuie aerisite în mod repetat
încăperile locuite, indiferent de anotimp,
pentru ca aerul curat să ia locul celui încărcat cu microbi, ne sfătuieşte Dr. Teofil Roşu.
Pe lângă prevenire, creşterea rezistenţei
organismului faţă de agenţii patogeni se face
prin igienă riguroasă, sport, evitarea stresului, ore suficiente de somn, şi prin rezolvarea
la timp a unor focare de infecţie din organism,
cum ar fi cariile dentare, amigdalitele cronice,
infecţiile cronice ale rinichilor etc.
De asemenea, în momentul contractării bolii este indicată izolarea la domiciliu
sau la spital și respectarea recomandărilor
medicului. Astfel se va grăbi perioada de
recuperare, iar riscul de a răspândi virusul
va fi diminuat.
Sursă: csid.ro
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Petrocub a învins
echipa campioană

A. Epureanu,
remarcabil în LC

A

firmația din titlu se referă nu doar
la constatarea că Petrocub Hâncești
s-a impus, pe 1 noiembrie a.c., în fața
campioanei en-titre, Sheriff, ci și la faptul
că echipa din Tiraspol va cuceri titlul suprem și în
acest an, chiar dacă ne aflăm doar la ecuator de
campionat.

Afirmația din titlu se referă
nu doar la constatarea că Petrocub Hâncești s-a impus, pe 1 noiembrie a.c., în fața campioanei
en-titre, Sheriff, ci și la faptul că
echipa din Tiraspol va cuceri titlul
suprem și în acest an, chiar dacă
ne aflăm doar la ecuator de campionat. Cu toate acestea, victoria
din acest derby al Diviziei Naționale oferă formației conduse de pe
banca tehnică de Lilian Popescu
nu doar o consolare de moral, ci
și întărirea acesteia pe poziția a
doua în clasament.
Teren în dezastru
Meciul s-a desfășurat pe o ploaie ce nu da semne că va conteni în
curând. Prima mare ocazie veni în
min.10 al partidei, când Iaser Țurcan, după o bâlbâială a apărării,
a fentat iscusit și a șutat puternic
din zona punctului cu var, mingea
fiind deviată providențial în corner de către portarul „sheriffilor”,
croatul Zvonimir Mikulić.
În continuare, partida derulată
pe terenul Stadionului Orăşenesc
din Hânceşti se transformă pentru

Petrocub, mai insistentă
În a doua repriză, Petrocub

R. Albot l-a învins
pe H. Hurkacz

Foto: Vadim CAFTANAT

Iulian BOGATU

ambele echipe într-un adevărat
calvar. Ploaia prelungită, de câteva zile, a deteriorat într-un hal
fără de hal gazonul, punând cruce
pe orice tentativă de a organiza
un joc constructiv sau cât de cât
combinativ. Mingea aproape la
fiecare pasă plonja prin băltoacele
din teren, aducându-i pe fotbaliști
într-o stare de disperare continuă.
În asemenea condiții de maidan,
jucătorilor nu le rămânea decât să
facă uz de pase lungi, cu boltă, care
arareori își atingeau ținta. Jocul
deveni atletic peste măsură, aducând a rugby prestat pe un loc viran din afara orașului. Șuturile de
la distanță și fazele fixe păreau a
fi unicele soluții ce ofereau acces
spre poarta adversă. Mai întâi, în
minutul 16, acest procedeu îl aplică
mijlocașul de 19 ani al „viespilor”,
Valeriu Gaiu, care trimise o torpilă
de la 20 de metri distanță, însă goalkeeperul hânceștenilor, Cristian
Avram, reuși cu greu să respingă
umedul bolid.
Următoarea fază periculoasă
veni în min. 32, când, după un
corner executat de hânceșteni, camerunezul Melachio Douanla șută
periculos din afara careului, însă
compatriotul său Jacques Onana
nu reuși să finalizeze. Încă peste
trei minute veni rândul lui Vadim
Gulceac să pună la încercare, printr-o lovitură din afara careului,
vigilența lui Mikulić, care reușește,
cu noroc, să respingă în față.

Campioana Turciei, Istanbul
Bașakșehir, echipă pentru care
evoluează componentul selecționatei Moldovei de fotbal, Alexandru Epureanu, a obținut primele
sale puncte în Liga Campionilor,
învingând la 4 noiembrie a.c.
formația engleză Manchester
United, scor 2-1 (2-1). Apărătorul nostru de 34 de ani a fost
integralist și a avut o contribuție
importantă la această victorie,
salvând formația sa de un gol ca
și făcut. Astfel, pe final de meci,
în prelungiri, el a scos mingea de
pe linia porții, după o bâlbâială
a defensivei.

continuă să-și caute norocul la
poarta oaspeților. Astfel, în min.
57. Iaser Țurcan șutează periculos
de la 14 metri, pe lângă poartă.
Asaltul continuă, Gulceac reușește să dribleze maiestuos chiar și
pe acest teren deteriorat până la
dezastru, însă Sheriff deocamdată
rezistă. Nu însă și în minutul 62,
când portarul Z. Mikulić alunecă
la lovitura de degajare, mingea
aterizează defectuos în jumătatea
proprie și este interceptată de I.
Țurcan. Urmează o pasă scurtă
la mijlocașul ofensiv Alexandru

Bejan, care, de la 18 metri, șutează
plasat la colțul lung, scor 1-0.
Pe parcursul următoarelor 30
de minute de joc, atacurile echipei din Tiraspol s-au împotmolit
în rezistența masivă a echipei
din Hâncești, dar și în mlaștina
vâscoasă a terenului din localitate.
Este prima înfrângere a campioanei en-titre în acest sezon și a
doua suferită de la începutul anului calendaristic, tot în fața celor
de la Petrocub Hâncești, după cea
înregistrată în semifinalele Cupei
Moldovei, cu același 1-0.

Tenismanul Radu Albot l-a
învins în data de 2 noiembrie
curent pe numărul 33 mondial,
polonezul de 23 de ani, Hubert
Hurkacz. Sportivul nostru de 30
de ani, nr. 90 în ierarhia ATP, s-a
impus cu 7-5, 6-7 (5/7), 6-4 în
runda inaugurală din cadrul ATP
Masters 1.000 de la Paris, dotat
cu premii totale în valoare de 3
901 015 euro. În următoarea rundă, desfășurată pe 4 noiembrie,
el s-a confruntat cu rusul Andrei
Rubliov (nr.8 ATP), cedând cu
1-6, 2-6.

Campioni
la oină

Sărbătoarea orientării sportive la Chișinău
Cupa deschisă a municipiului Chișinău la
orientare sportivă „Toamna de aur 2020” s-a
desfășurat la 31 octombrie curent în Parcul
„Valea Morilor” al capitalei. La eveniment
au participat peste 170 de sportivi, cu vârste
cuprinse între 10 și 70 de ani, dintre care circa
50 de atleți au venit din România, Ucraina,
Bulgaria, Cehia, Slovacia, Japonia, Franța,
Azerbaidjan, dar și din alte țări. Republica
Moldova a fost reprezentată de sportivi din
raioanele Orhei, Căușeni, Ialoveni, Sângerei,
Cimișlia, Criuleni, precum și mun. Chișinău.
Din cauza situației pandemice, startul întrecerilor a avut un caracter separat, pentru a evita
aglomerația excesivă la linia de pornire. Marea majoritate a competitorilor au constituit-o
copiii, fete și băieți, care au evoluat în diferite
categorii de vârstă. Prognoza meteorologilor
cu referire la ploi prelungite pentru ziua de
sâmbătă din fericire nu s-a adeverit, doar vântul
pătrunzător și rece încercând să intimideze
atleții. Însă, din momentul în care te vedeai
inclus în cursă, sângele începea să circule mai
repede, oferindu-ți căldura și energia necesare
unei prestații demne de un veritabil sportiv.

De menționat că distanțele relativ scurte în
toate categoriile au solicitat din partea atleților nu doar mânuirea exemplară a hărții și a
busolei, ci și calități de alergători de sprint. În
categoria picilor sub zece ani, la fete cea mai
rapidă a fost Irene Bolocan, elevă la Liceul Teoretic „M. Eminescu” din Chișinău, iar la băieți
primul la linia de sosire a venit Călin Balmuș
(Liceul „M. Grecu” din capitală). La copiii mai
măricei s-au impus Vlad Stănescu (Școala
Sportivă din Cimișlia), Anastasia Mestețcaia
(LT „M. Basarab”, Chișinău), Oleg Marandici

(ȘS Ialoveni), Zlata Savinova (ȘS Căușeni),
Vladimir Șilonosov (LT „A. Pușkin”, Chișinău),
Victoria Nosenco (ȘS Căușeni).
La seniori Under-20, învingători au devenit Constantin Buzuc (ȘS Căușeni) și Alina
Darienco (LT „A. Cehov”, Chișinău); la U-21
au câștigat cursa Roman Ciobanu (Clubul de
Orientare Sportivă Dinamo Old din Chișinău)
și Ana Marușceac (Clubul Sportiv Fauri din
capitală). Cei mai buni printre veterani s-au
dovedit a fi Victor Perjan (CS Run Kompass,
Chișinău) și Iulia Fedorina (CS Armii, Chișinău).
Câștigătorii și deținătorii locurilor premiante s-au învrednicit de diplome și premii în
bani, oferite de Andrei Golovei, președintele
Federației de Orientare Sportivă din Republica
Moldova (FOSM). Evenimentul a fost organizat
de Direcţia generală educaţie, tineret şi sport
a mun. Chişinău în parteneriat cu Stația Orășenească a Tinerilor Turiști, fiind coordonat
cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
în colaborare cu FOSM și Î.M. „Asociația de
gospodărie a spațiilor verzi”.
I.B.

Campionatul Republicii Moldova la Bătaia mingii de oină,
ediția 2020, și-a desemnat laureații. Competițiile s-au desfășurat în trei tipuri de concurs și
în patru categorii de vârstă. La
individual, de titlul de campion
s-au învrednicit Nicolai Cucoș,
Ionuț Suciu, Marius Merlan (toți
elevi ai Liceului „Prometeu” din
Grozești), Maxim Oloinic (Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei) și
Denis Costanda (Colegiul „Alexei
Mateevici” din Chișinău). Campion absolut al Campionatului, cu
un record național (76 m), a devenit Maxim Oloinic. În concursul
pe echipe, la toate categoriile de
vârstă s-au impus loturile Liceului
Teoretic „Prometeu” din Grozești,
Nisporeni.
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TUTTI-FRUTTI
Te c a u t !

AFIȘ
TEATRE
Teatrul Național „Mihai Eminescu”
06.11 „Carnavalul” după I.L. Caragiale, ora 18.00.
07.11 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, ora
18.00.
08.11 „Hamlet în sos picant” după Aldo Nicolaj,
ora 18.00.
Teatrul Național „Eugene Ionesco”
07.11 „Căldură în noiembrie” de Yana Dobreva,
ora 18.30.
Teatrul Național „Satiricus. I.L. Caragiale”
07 – 08.11 „Revizorul” de Nikolai Gogol, ora 18.30.
Teatrul Geneza Art
07.11 „Invitația la Vals” de Mihail Drumeș, ora
19.00.
11.11 „Citind pentru Auschwitz” de Bernard Schlink, ora 19.00.

12.11 „Love me XXI”; „Citind pentru Auschwitz”
de Bernard Schlink, ora 19.00.
Teatrul Național de Operă și Balet
„Maria Bieșu”
07.11 „Evgheni Oneghin”, operă lirică în trei acte,
de P.I. Ceaikovski, ora 17.00.
Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
08.11 „Sarea în bucate” după Petre Ispirescu,
ora 12.00.
Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
07.11 „O întâmplare cu un metranpaj” de A. Vampilov, ora 19.00.
14.11 „Povestea Porcului” după Ion Creangă, ora
11.00.
OO ÎNTÂMPLARE CU UN METRANPAJ
O ÎNTÂMPLARE CU UN METRANPAJ
O ÎNTÂMPLARE CU UN METRANPAJ
ÎNTÂMPLARE CU UN METRANPAJ

Carul cu bancuri
O blondă apetisantă citea o carte în parc, pe bancă.
Ion se apropie de ea cu gând s-o agațe.
- Ce carte citiți, doamnă? - întrebă el.
- Teoria amorului. Aici scrie că cei mai virili bărbați
sunt evreii și indienii.
- Doamnă, dați-mi voie să mă prezint: Ițic Winnetou.
O domnișoară foarte frumoasă și conștientă de
asta dă anunț la ziar: „Tânără frumoasă, disponibilă
pentru relație serioasă, caut bărbat care să nu bea,
să nu fumeze...”.
Într-o noapte, sună cineva la ușă. Tipa deschide.
La ușă e un bărbat beat criță, cu țigara în colțul gurii, cu sticla de whisky în mână, care abia poate să
deschidă gura:
- Am venit pentru anunțul din ziar.
- Măi nesimțitule, tu nu ai văzut ce scrie acolo? Să
nu bea, să nu fumeze... Tu ce cauți aici?
- Am venit doar să-ți spun să nu te bazezi pe mine!
Un bărbat și soția sa stăteau la masă. Deodată,
bărbatul zice:
- Te iubesc!
- Vorbești tu sau berea?
- Vorbesc eu... cu berea!
Un student nu prea știe la examen.
Profesorul: Măcar știi ce-i aia examen?
- Da, este atunci când doi oameni inteligenți
vorbesc între ei.
- Dar dacă unul din ei este idiot?
- Celălalt pică.
- Bine te-am găsit, dragule!
- (printre dinți) Bine-ai venit, mamă-soacră, te
așteptam.
- Ați primit mail-ul meu în care vă anunțam de
vizită?
- Nu.
- Și-atunci de unde știai că vin?
- Mie întotdeauna când urmează să mi se întâmple
o nenorocire, mi se zbate ochiul stâng.

Sudoku
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Cele mai des întâlnite expresii înainte de trecerea
în neființă:
- Nu e ceea ce pare, e numai o colegă de serviciu...
- A, e numai un pistol de jucărie!
- Numai peste cadavrul meu!
- Aruncă-mi odată toporul ăla!
- E destul de adâncă apa. Sar eu prima dată.
- Pe aici, băieți, nu este mocirlă!
- Dacă îmi crapă iarăși Windows-ul, mă împușc.
- Mamă, ce chelie urâtă ai!
- Mami, ce-i aia „amantă”?
- E o femeie rea, care ne fură din bugetul familiei!!
- Dar „amant”?
- Un nene bun, care-l ajută pe tat’tu!
Într-un avion la aterizare, stewardesa anunță în
microfon:
- Avem o problemă!
Panică în avion. Lumea face cruci și se pregătește
de dezastru!
Stewardesa continuă:
- Are cineva să schimbe o hârtie de 10 euro în
două de 5?
O blondă merge cu peștișorul la veterinar.
- Eu cred că este epileptic, îi spune ea veterinarului.
Veterinarul aruncă o privire și răspunde:
- Mie mi se pare că e destul de liniștit.
- Stați, că încă nu l-am scos din apă!
Iepurașul merge prin pădure și se întâlnește cu
zâna cea bună, căreia îi place atât de mult blănița lui
că vrea să îi îndeplinească două dorințe:
- Iepuraș dulce, ai două dorințe pe care eu, Zâna
cea Bună, ți le voi îndeplini!
La care iepurașul fără să se gândească prea mult
zice:
- Vezi pomul de acolo? Înfige un piron în el, dar
așa de tare să nu-l poată scoate nimeni din lume.
Dar nimeni din lume!
- S-a făcut, zice zâna. Mai departe.
- Acuma scoate pironul afară...

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

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

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

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

Integrama
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Lidia BOBÂNĂ
Nimic mai curios și mai captivant pe lumea asta decât răsturnările de situații. Atunci cunoști
omul și vezi de ce-i în stare. Prin
1994, Valentina, o femeie din
Sângerei, a hotărât să lase casa,
bărbatul și satul și să se ducă la
muncă peste hotare. Nu era sigură c-o să reușească, dar nu avea
încotro!
Rămasă şomeră,
ia drumul exodului
La 49 de ani, rămăsese fără
lucru, până atunci fusese soră
medicală în localitate, dar, în
lipsa unui medic, preluase cu de
la sine putere toate funcțiile unui
medic de la punctul medical din
sat – făcea și analize de laborator,
deservea bolnavii la domiciliu, era
și moașă, și toată lumea cu necazuri de sănătate alerga la ea. Dar
nu primea un salariu Valentina,
pentru că primăria nu avea bani

să remunereze specialistul acesta
de profil larg, așa că de fapt femeia rămăsese fără lucru. Cei care
veneau la poarta ei o mulţumeau
pentru servicii cu ce mai aveau
prin gospodărie. Dar și ei trăiau
în mare sărăcie.
Un singur fiu avea Valentina
și acela lucra medic la un spital
din Chișinău. Necăjit și sărac și el.
Soțul ei, pe timpuri tractorist, sta
acasă, și el fără bani. E adevărat că
mai avea câțiva ani până la pensie,
era cu zece ani mai mare decât
nevastă-sa. Zic, când a văzut ea
că nu mai are nicio şansă să facă
un ban în sat și nu are cu ce-și
ajuta copilul din capitală, și-a zis:
ori reușesc, ori mor, dar nu mă
las! A împrumutat bani, a găsit
o firmă la Chișinău care organiza
grupuri de plecare peste hotare și
s-a pornit spre Italia.

săptămâni, până i-au venit alți
bani de la fecioru-său ca să plătească amenda și întreținerea în
pușcărie. Așa prevedea legea lor
pentru străinii care le treceau ilegal granița.
S-a întors acasă, dar nu pentru
mult timp. A doua oară a pornit
cu un grup din Ucraina și a ajuns
în Italia. Dar cum să te descurci
tu acolo, dacă nu cunoști limba,
te afli ilegal în țară și mai ales
că ai 50 de ani? S-a lipit și ea de
o biserică ce avea grijă de toți
sărmanii din oraș, acolo mânca,
dormea pe unde se nimerea – în
case nefinisate, prin tufarii din
grădinile publice, dar odată pur
și simplu s-a culcat sub peretele
unei case mai dosite.

Prinsă şi expulzată

O măicuţă de la biserica aceea a
ajutat-o să-și găsească primul loc
de muncă și ultimul de fapt. O lua
deseori pe Valentina cu dânsa ori
de câte ori se ducea pe la sărmanii
bolnavi acasă. Și a observat că femeia noastră e pricepută în a face
oblojeli, chiar și injecții, schimba
cu pricepere bandajele și făcea
multe alte lucruri care dovedeau
că are pregătire medicală.
Călugărița s-a adresat la spitalul din localitate și a rugat medicul, care era un nepot de-al ei, s-o

Ce pot să vă spun eu ce nu
cunoașteți dumneavoastră? Că a
trecut grupul lor de la o călăuză
la alta până a ajuns în Germania.
De acolo trebuia să-i preia altcineva. Dar pesemne călăuza lor a
fost arestată și în apartamentul
unde au fost cazați, în scurt timp,
a apărut poliția și cele șapte femei din grup au fost arestate și
până în seară și judecate. A stat
Valentina la închisoare vreo două

Revine în Italia şi
se angajează infirmieră

FOTO-SIMBOL

Lumea nu e cât se vede
pe fereastră (1)

ia pe femeia asta la lucru. Pe post
de infirmieră. O plătea directorul
instituției din banii lui căci n-o
putea lua în state, femeia neavând
niciun fel de acte asupra ei decât
pașaportul și acela fără viză de
intrare în țară. Zic, o plătea din
buzunarul lui pentru că, în timpul
liber, femeia mai avea grijă și de
casa lui.
Directorul spitalului era văduv,
fără copii și ducea o viață de holtei, cu mese pe la restaurante și
cu o casă cam neîngrijită. În scurt
timp, Valentina i-a ordonat traiul. Venea bărbatul de la serviciu
și-i era mai mare dragul să tragă
acasă.
Răspunde provocării
profesionale
Valentina gătea mai mult bucate de-ale noastre, dar pesemne

italianului îi plăceau, pentru că
o îndemna să le tot facă. Îi slobozea bani în mână cât cerea ea,
i-a dat o pereche de chei de la
casă și chiar i-a permis să stea
la el. Loc berechet, și-apoi, cine
l-ar fi bănuit de ceva dacă toată
lumea în cartier știa că Valentina
lucrează la dânsul. Deși era femeie
frumoasă și la cei 50 de ani ai ei.
Ca orice roșcată, avea o piele albă
ca smântâna, toată presărată cu
pistrui mărunți, de aveai impresia
că e stropită cu aur, cu ochi albaștri luminoși, subțirică la trup,
încât, vrei-nu vrei, tot te uitai la
ea ca la o femeie plăcută privirii.
Ziceam că niciodată nu se știe
ce-ți aduce ceasul. Într-o seară,
Valentina era în spital, se reținuse pentru că în sala de operații
medicii erau ocupaţi cu un bolnav care era în stare gravă după
un accident rutier. Ea aștepta să
facă ordine în sala de operații.
La un moment dat, din secția de
maternitate ieşi un medic tânăr,
alb la față, dând neputincios din
mâini și spunându-i ceva unei surori de caritate. Valentina s-a dat
mai aproape și a aflat că o femeie
aflată în travaliu nu poate naște,
că-i scade tensiunea și el, medicul,
se teme că o pierde. S-a apropiat
de ei și i-a rugat să-i permită să
vadă pacienta. Medicul era într-o
stare încât nici nu și-a dat seama
că vorbește cu infirmiera…

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Ambiția și dorința asiduă
de a atinge succesul sunt
mai puternice. Drumul către orice tip de reușită nu
este unul ușor, fapt care se
observă, mai ales la nivel de
energie. Stările de neliniște continuă să te dezechilibreze la nivel emoțional. Te
simți mai singur ca oricând,
iar acest sentiment nu este
spre binele tău.

Te vei simți inspirat să
schimbi anumite lucruri
din viața ta. Îți dai seama că nu mai ai nevoie de
confirmarea celor din jur.
Modul în care faci alegeri
s-a modificat radical în
ultimele luni. Acum poți
vorbi cu mâna pe inimă de
cât de intens a fost procesul
transformațional pe care
l-ai trecut cu brio.

Atât timp cât ai stabilitate şi securitate afectivă, te simţi fericit. Partea
financiară este posibil să
influenţeze destul de mult
deciziile pe care le iei în
plan personal. Indiferent
de acest lucru, acum știi că
împlinirea ta nu depinde de
cât de mult îți poți permite
din punct de vedere financiar. Pentru tine, totul are
acum un alt sens.

Această săptămână este
definitorie pentru tine. Ai
parte de schimbări în plan
profesional, persoana iubită te încântă cu dedicarea
și implicarea în relația pe
care o aveți, iar prietenii
sunt acolo pentru tine,
indiferent de ceea ce trăiești. Mai mult, îți onorezi
cu mândrie poziția față de
o anumită persoană care
te-a rănit.

Leu
Acordă-ți timp și răbdare
pentru procesul laborios de
dezvoltare spirituală în care
te afli! Modul în care te-ai
simțit în ultima perioadă
te-a ajutat mult să fii mai
determinat. Deși știi că nimic nu se întâmplă fără un
motiv anume, sunt contexte
în care parcă nu mai ai răbdare să descoperi esența pe
care acestea o ascund.

Este posibil să ai parte
de o schimbare radicală în
plan psihic. Indiferent de
ceea ce se întâmplă la nivel
energetic, ești nerăbdător și
faci lucrurile în grabă, neluând în considerare riscuri
evidente. Zilele care urmează vor fi pline de suspans în
raport cu anumite aspecte
din viața ta, chiar dacă ai
senzația că nimic nu te mai
poate surprinde.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Este important pentru
starea ta emoțională ca
tot ceea ce gândești să fie
expus într-o manieră cât
mai autentică. Zilele următoare vor fi caracterizate de
aventură și riscuri. În plan
profesional, este posibil să
fii mult prea grăbit în inițiative și să faci lucrurile
într-o manieră dezorganizată.

Ai senzația că totul devine tot mai dificil de obținut. Astrele vor încerca să
te „domine” pe parcursul
întregii săptămâni și poate
din această cauză lucrurile ți se vor părea mult mai
greu de armonizat. Ai putea lua decizii radicale în
plan personal. Trebuie să
renunți la anumite „ancore
toxice”.

Ești blocat în esența anumitor întâmplări de care ai
avut parte și încă acționezi
prin prisma lor. Astrele vor
pulsa destul de mult în sectorul financiar. Este posibil
să fii intrigat de modul în
care decurg lucrurile în acest
sens. Vestea bună este că
tranziția în care te afli este
de scurtă durată. Vei reuși să
te redresezi destul de repede.

De cele mai multe ori ne
lăsăm duși de val tocmai
pentru că ceea ce trăim ne
oferă stabilitate, armonie sau
echilibru. Pe parcursul zilelor
următoare zodia ta este caracterizată de o dorință continuă de a cunoaște lucruri
noi. Citești tot mai multe cărți
despre tot ceea ce reprezintă
creierul uman, pentru că ai
nevoie de răspunsuri.

Atitudinea drastică pe
care o adopți te ajută să elimini din viața ta lucruri sau
persoane care te țin în loc. În
plan personal, pui multă pasiune în orice relație pe care
o ai deoarece te identifici cu
propriile sentimente. Acest
comportament poate fi caracterizat ca fiind romantic
având în vedere încărcătura
emoțională pe care o poartă.

Această săptămână este
potrivită pentru a lua decizii, de orice fel. Totul în
jurul tău pare să fie în concordanță cu ceea ce simți.
Ai nevoie de mai multe activități care să te relaxeze.
Programul tău este foarte
încărcat, dar nu și cu activități care vizează propriul
echilibru.
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Luni, 9 noiembrie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
11.00 Gala umorului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
14.00 Telejurnal Sport
14.50 Filler călătorie
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.50 Discover România
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.45 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.50 Tu votezi România! Dezbatere
electorală
21.45 Tu votezi România!
22.10 Câştigă 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 Punctul pe azi
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi România! Dezbatere
electorală
21.45 Tu votezi România!
22.20 Film: Districtul 13
23.50 MomentArt
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Guşti! Şi apoi mănânci
02.10 Film: Districtul 13
03.35 Sport
03.55 Telejurnal Ştiri Tema zilei
04.35 Dispăruţi fără urmă
05.30 Tu votezi România! Dezbatere
electorală
06.20 Tu votezi România!
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 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Reţeaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Columna
03.25 Sport
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa

07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 F/d
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.25 Cântec, dor şi omenie
13.40 Cine vine la noi!
14.35 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Concert L. Moraru
18.20 Bucătăria pariziană a lui Trish
18.45 Respiro
19.00 Mesager
21.00 Ştirile
21.25 Săptămâna sportivă
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.10 Ştiri Externe
23.40 A ruginit frunza din vii….
Festival-Concurs Internaţional de
Muzică Corală
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 Pompierul Sam - Gata de
acţiune!
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 Trei prieteni aventuroşi Petrecere în Mullewapp

PROGRAME TV
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 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 Asfalt de Moldova
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

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 Urmărit în noapte
01.00 Ştirile
01.30 Film Fast 5
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

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

TV8
06.00 Наша американская
история
07.00 Муз/ф Авиатор
09.45 Teleshopping
10.00 Ждем в гости
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Cutia neagră. Plus
12.50 Х/ф Имущество с хвостом
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Мольер
18.00 Efect 9.6
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф А вот и она
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 Имущество с хвостом
Pro 2

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 Babrie Princess Adventure
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

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

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 Albumul Naţional
07.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 771
08.45 Film: ONOARE RECÂŞTIGATĂ
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.
422
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 34
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
425
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 772
21.00 Film: ASCENSORUL UCIGAŞ
23.15 Serial: Mr. Bean, ep. 13 şi 14
00.30 Serial: Mr. Bean: inspectorul
fowler, ep. 13 şi 14
01.45 Iubire interzisă - DRAGOSTE
CU NĂBĂDĂI
03.30 Albumul Naţional
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
11.15 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 Гости из прошлого
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, 10 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 dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
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
20.45 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.50 Tu votezi România! Dezbatere
electorală
21.45 Tu votezi România!
22.10 Câştigă România!
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dosar România
03.00 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
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

Vineri / 6 noiembrie / 2020
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi România! Dezbatere
electorală
21.45 Tu votezi România!
22.20 Telecinemateca Marile
manevre
00.10 Telejurnal Sport Meteo
00.55 Serial: Comisarul Rex
01.55 Guşti! Şi apoi mănânci
02.20 Telecinemateca Marile
manevre
04.10 Meteo
04.15 Sport
04.35 Adevăruri despre trecut
05.30 Tu votezi România! Dezbatere
electorală
06.20 Tu votezi România!
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 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Caligula
03.15 Sport
03.55 E vremea ta!
04.10 Documentar: 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 Abraziv
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Vector european
10.15 La noi în sat
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Respiro
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.25 F/d
13.40 Cine vine la noi!
14.35 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chişinău: ieri şi azi

16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria pariziană a lui Trish
18.40 Cântec, dor şi omenie
19.00 Mesager
19.50 Cât trăiesc cănt cu Plai
moldovenesc
20.45 Chişinău: ieri şi azi
21.00 Ştirile
21.25 stil nou
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.15 Ştiri Externe
23.40 Film Asterix şi Obelix împotriva lui Caesar
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 Pompierul Sam - Alertă
extraterestră
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 Pettson şi Findus
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: Un Crăciun perfect
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 Oblivion
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 Asfalt de Moldova
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 А вот и она
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Ultima frontieră - episodul 1
12.45 Муз/ф Святая Джуди
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Убить короля
17.40 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Стартап
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
02.45 Politiсa
04.00 Муз/ф Святая Джуди
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. 772
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. 34
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
423
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 35
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
426
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 773
21.00 Film: RĂZBOIUL CLANURILOR
23.00 Film: ASCENSORUL UCIGAŞ
01.15 Nebuni de iubire
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 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 Нагиев на карантине
20.00 Т/с Кухня. Война за отель
21.30 Т/с Гости из прошлого
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
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23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Miercuri, 11 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 Dispăruţi fără urmă
12.00 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
14.00 Telejurnal Sport
14.50 Filler călătorie
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.45 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.50 Tu votezi România! Dezbatere
electorală
21.45 Tu votezi România!
22.10 Câştigă România!
23.00 Articolul VII 21 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dispăruţi fără urmă
03.00 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Convieţuiri
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi România! Dezbatere
electorală
21.45 Tu votezi România!
22.20 Adevăruri despre trecut
23.20 Istoria mafiei italiene
00.20 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Serial: Comisarul Rex
01.40 Sport
02.00 Guşti! Şi apoi mănânci
02.25 Istoria mafiei italiene
03.25 Ora regelui
04.15 Sport
04.35 Replay
05.30 Tu votezi România! Dezbatere
electorală
06.20 Tu votezi România!
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 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 România… în bucate
16.30 Handbal feminin Liga Florilor
Etapa 6
18.00 #NuExistaNuSePoate!
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Cu sufletul pe masă
22.50 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Câştigă România!
00.45 Toamna amintirilor
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO

05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 stil nou
10.15 Caleidsocop muzical
11.00 Artelier
11.40 Poezii
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.25 F/d
13.40 Cine vine la noi!
14.35 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Cântec, dor şi omenie
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria pariziană a lui Trish
18.40 Medalion muzical
19.00 Mesager
21.00 Ştirile
21.25 Moldova de Patrimoniu
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.15 Ştiri Externe
23.40 La noi în sat
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 - Aventura lui Franklin: exploratori polari
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 Babrie Princess Adventure
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

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 Asfalt de Moldova
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 В доме отца
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Artizanii gustului
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Замыкая круг
14.15 Наша американская
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф На другом конце
провода
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Талли
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 Замыкая круг
Pro 2

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 Pompierul Sam - Gata de
acţiune!
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Visuri la cheie
22.30 Ferma
23.30 Ştirile
00.00 Fotbal: România - Belarus
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

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. 773
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. 35
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
424
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 36
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
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427
20.00 Film: CRIMINAL
22.15 Film: 13: RULETA RUSEASCĂ
00.15 Film: RĂZBOIUL CLANURILOR
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

15.10 Akzente
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Handbal feminin Liga Florilor
Etapa 6
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi România! Dezbatere
electorală

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 Гости из прошлого
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, 12 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 6 - Dunarea Braila Minaur Baia Mare
12.35 Descălecaţi în Carpaţi
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
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
20.45 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.50 Tu votezi România! Dezbatere
electorală
21.45 Tu votezi România!
22.10 Câştigă 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
02.50 Discover România
03.00 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri

21.45 Tu votezi România!
22.20 Dispăruţi fără urmă
23.20 Istoria mafiei italiene
00.20 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Politică şi delicateţuri
02.00 Guşti! Şi apoi mănânci
02.25 Istoria mafiei italiene
03.25 Eu pot!
04.15 Discover România
04.30 Profesioniştii…
05.30 Tu votezi România! Dezbatere
electorală
06.20 Tu votezi România!
TVR 2
07.00 România… în bucate
07.35 Destine ca-n filme
08.35 Discover România
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 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: clubul detectivilor
amatori
22.40 #NuExistaNuSePoate!
23.40 Câştigă România!
00.40 Toamna amintirilor
01.10 Film: Misterele Aurorei
Teagarden: clubul detectivilor
amatori
02.35 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Filler călătorie toamnă
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Purtătorii de cultură
10.15 Tezaur
10.45 Cântec, dor şi omenie
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 muzicală
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Renaştem pentru viitor. Concert de Ziua Tineretului
19.00 Mesager
20.45 Chişinău: ieri şi azi
21.00 Ştirile
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Incredibila poveste a perei

22
GAZETA de Chișinău
uriaşe
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: Un Crăciun perfect
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 Pompierul Sam - Alertă
extraterestră
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 Run All Night
02.30 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф Мисс плохое поведение
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. 36

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 Asfalt de Moldova
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

15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
425
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
428
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 774
21.00 Film: AFRICA EXPRESS
23.15 Film: CRIMINAL
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 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
18.55 Reporter
19.30 Т/с
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

TV8

STS Mega

06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф Погоня
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Efect 9.6
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Мисс плохое поведение
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Лучшее во мне
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф По прозвищу
Чистильщик
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время

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 Гости из прошлого
22.30 Уральские пельмени.

PROGRAME TV
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Vineri, 13 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 6 - SCM Ramnicu Valcea
- Gloria Bistrita
12.35 Regatul sălbatic
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
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
20.45 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.50 Tu votezi România! Dezbatere
electorală
21.45 Tu votezi România 9!
22.10 Documentar: - Chipurile
României
23.00 Dăruieşte Românie! 2 ani
00.30 A doua emigrare
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 Engleza la minut
02.00 Dăruieşte Românie!
03.30 A doua emigrare
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

Moldova 1
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 În ritmul dansului
10.15 Moldova de Patrimoniu

10.50 Dor de voi. Emisiune
muzicală
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
15.45 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Ring star
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
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

TVR 1

Minimax

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Micile vedete în bucătărie
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi România! Dezbatere
electorală
21.45 Tu votezi România 9!
22.20 Film: Răzbunarea lui Logan
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Fan/Fun urban
01.20 Serial: Comisarul Rex
02.10 Film: Răzbunarea lui Logan
03.40 Levintza
04.05 Sport
04.25 Telejurnal Ştiri Tema zilei
05.05 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

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 Pompierul Sam - Gata de
acţiune!
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 - Aventura lui Franklin: exploratori polari
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

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 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 România… în bucate
17.55 Cronici Mediteraneene
18.25 Distracţiile lui Cazacu
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 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
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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 Asfalt de Moldova
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 По прозвищу
Чистильщик
09.45 Teleshopping
10.00 Ultima frontieră - episodul 2
10.30 Cutia neagră
11.45 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Замерзшая из Майами
14.15 Наша американская
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Линия родства
17.30 Cutia neagră. Plus
18.00 Artizanii gustului
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Париж подождет
21.30 Întreabă Gheţu
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.15 Х/ф Список контактов
02.00 Ştirile TV8
02.45 Întreabă Gheţu
04.00 Х/ф Замерзшая из Майами
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

ProTV

Național

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Film Comoara Naţională:
Cartea Secretelor
23.00 Film Prima crimă
01.00 Serial Vlad
03.00 Superspeed la Pro TV
03.30 Vorbeşte lumea

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 774
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. 426
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
429
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 775
21.00 Film: JUSTIŢIE LA LIMITA
LEGII
23.15 Film: 13: RULETA RUSEASCĂ
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Naţional

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

04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 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
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 Погнали
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
Sâmbătă, 14 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 Portret
12.20 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Amintiri din infern - Transnistria
15.00 Vedeta populară
17.00 Concert Madrigal Madrigal
cântă copiilor
17.50 Discover România
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: Semnul şarpelui
00.35 Lumea azi
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Semnul şarpelui
03.35 Lumea azi
04.00 Reteaua de idoli
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Concert Madrigal Madrigal
cântă copiilor
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 Rugby Cupa României
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Cooltura
16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia Paolo Veronese - Nunta din Cana
19.45 Sport

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Iancu Jianu, zapciul
22.50 Dosar România
23.45 Profesioniştii…
00.45 Lumea azi
01.15 Cooltura
01.45 Fan/Fun urban
02.10 Film: Iancu Jianu, zapciul
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: Taţii
21.50 Serial: Viaţa visată
22.50 Distractiile lui Cazacu
23.25 Zile cu stil
00.20 Film: Taţii

02.00 Serial: Viaţa visată
02.50 Descălecaţi în Carpaţi
03.15 Sport
03.55 E vremea ta!
04.10 Serial: Strop şi balonaş
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.30 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.35 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Rosie şi
prietenii săi
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.35 V. Golomoz şi orchestra
Mugurel
15.20 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 Art - club
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.25 Dor de voi. Emisiune muzicală
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Orchestra Folclor - 80 de ani
ai Filarmonicii Naţionale
21.25 F/d
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.00 Barbie în Colinda de Crăciun
09.25 Barbie în Spărgătorul de nuci
10.50 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Pompierul Sam - Alertă
extraterestră
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
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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 Incredibila poveste a perei
uriaşe
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 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film Amici în spaţiu
13.00 Ferma
15.00 Film Panică la Hotel Majestic
16.45 Film Bridget Jones: La limita
raţiunii
19.00 Ştirile
20.00 Film Mecanicul 2
22.00 Film John Wick 3: Război
Total
00.45 Film Bridget Jones’s Edge Of
Reason
03.00 Film Lecţii de viaţă
04.00 Film Space 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 Помешанный на
времени
10.00 Ultima frontieră - episodul 3
10.30 Teleshopping
10.50 Autoblog
11.20 Efect 9.6
12.10 Teleshopping
12.30 Муз/ф Человек, который
познал бесконечность
14.40 Teleshopping
15.00 Муз/ф Трамбо
17.40 Reporter de Gardă
18.00 Artizanii gustului
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Regionalii
22.25 Х/ф Дикая Роза
00.15 Ştiri de week-end
01.00 Regionalii
01.50 Х/ф Свет моей жизни
03.30 Ştiri de week-end
04.00 Х/ф Дикая Роза
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.
427
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 Vouă
13.30 Film: McLINTOCK!
16.15 Film: AFRICA EXPRESS
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
430
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 Русские не смеются
13.30 Telemagazin. Oferta zilei
14.30 Т/с Гости из прошлого
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Шоу Уральских пельменей
19.30 Шоу Русские не смеются
20.30 Т/с Нагиев на карантине
21.30 Т/с Любовь в нерабочие
недели
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC
Duminică, 15 noiembrie
TVR Moldova
07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 Alege presedintele!
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Alege presedintele!
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Alege presedintele!
15.10 Drag de România mea!
17.00 Concert Madrigal Muzica
renasterii
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Alege presedintele!
00.00 Festivalul şi Concursul
Național al Liedului Românesc
01.00 Garantat 100%

02.00 Vedeta populară
04.00 Conexiuni
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Concert Madrigal Muzica
renasterii
06.45 Discover România
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 - Anotimpurile schimbării
16.35 Vorbeşte corect!
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Banii tăi
02.20 In grădina Danei
02.45 Wild Carpathia - Anotimpurile schimbării
03.45 Universul credintei
05.30 Tu votezi România! Dezbatere
electorală
06.20 Tu votezi România 9!
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 24
13.10 Film: Mireasma ploilor târzii

14.30 Toamna amintirilor
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: Casa dintre câmpuri
21.50 Discover România
22.10 Film: Sieranevada
01.20 Pescar hoinar
01.45 Film: Mireasma 			
ploilor târzii
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
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 Ştirile (rus.)
10.00 Ring star
11.00 Ştirile
11.20 Dor de voi. Emisiune muzicală
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.15 Musafirul
15.45 Erudit cafe
16.20 Respiro
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Dor de voi. 			
Emisiune muzicală
21.00 Ştirile
21.25 Dezbateri
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Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.00 Barbie în Spărgătorul
de nuci
09.25 Barbie în Colinda de Crăciun
10.50 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Franklin şi prietenii - Aventura lui Franklin: exploratori polari
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 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

11.00 Artizanii gustului
12.00 Teleshopping
12.15 Iubeşte viaţa
13.10 Autoblog
13.40 Х/ф Жадность
15.45 Teleshopping
16.00 Reporter de Gardă
16.15 Punct şi de la capăt
17.00 Наша американская
история
18.00 Cutia neagră. Plus
18.30 Oamenii zâmbărele episodul 8
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Efect 9.6
22.20 Х/ф Преступная
деятельность

00.10 Наша американская
история
01.00 Ştiri de week-end
01.30 Regionalii
02.20 Punct şi de la capăt
03.10 Iubeşte viaţa
04.00 Х/ф Преступная
деятельность

ProTV

Pro 2

06.00 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Dunston Checks In
13.00 Apropo TV
14.00 Ferma
16.00 Visuri la cheie
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film Capturat
21.45 Fotbal Național League:
România - Norvegia
00.45 Apropo TV
01.45 Film Național Treasure: Book
Of Secrets
04.30 Arena bucătarilor
05.00 Ce spun românii

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?

ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecţii de viaţa
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Regina
22.45 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă,
doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Regina
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV
07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Micii Bucatari
09.30 Tur Retur
10.00 Teleshopping
10.15 Savoare la Maximum
11.00 Din lumea filmelor
12.00 Dora Show
14.00 Zona VIP
14.45 Teleshopping
15.00 Secretele Puterii
17.00 Filme şi Staruri
17.30 Asfalt de Moldova
18.30 Micii Bucatari
19.00 Patrula
20.00 Lupta-n bucate
21.00 Ora de Ras
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Renegat
23.00 Patrula
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Dora Show
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Ora Expertizei
TV8
06.00 Regionalii
07.10 Ştiri de week-end
07.50 Х/ф Мечтатель
10.00 Ultima frontieră - episodul 4
10.30 Teleshopping
10.45 Dincolo de Nistru

Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
428
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
09.45 Film: McLINTOCK!
12.30 Stan şi Bran - momente de
exceptie
13.00 Start show România
15.45 Stan şi Bran - momente de
exceptie
16.45 Iubire interzisă - DRAGOSTE
CU NĂBĂDĂI
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
431
20.00 Film: VEER FACE NUNTĂ
22.45 Start show România
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Naţional
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
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
20.30 Шоу Русские не смеются
22.30 Шоу Полный блэкаут
00.00 М/с Царевны
00.30 Muzica la CTC
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Sophia Loren dezvăluie că actorul Cary
Grant nu a cerut-o niciodată în căsătorie

Actriţa italiană Sophia Loren
a spulberat unul dintre miturile
hollywoodiene, după ce a dezvăluit că actorul american Cary Grant,
partenerul ei din filmul „The Pride and the Passion” (1957), nu a
cerut-o în căsătorie în timpul
filmărilor de la acea peliculă, relatează EFE.
Într-un interviu acordat revistei
britanice „Radio Times”, preluat
marţi de mai multe publicații locale,
legendara actriţă italiană, în vârstă
de 86 de ani, a infirmat unul dintre
zvonurile care au circulat timp de
multe decenii la Hollywood.

Pentru Sophia Loren, acel film,
în care a jucat şi Frank Sinatra, a
reprezentat prima ei participare
la o superproducţie americană,
iar în timpul filmărilor ea a avut
o relaţie pasională cu Cary Grant.
„Cary Grant era un bărbat foarte
atrăgător şi un actor minunat, dar
nu m-a cerut niciodată în căsătorie”, a precizat Sophia Loren, care,
în timpul acelei idile, avea 23 de
ani şi era cu 30 de ani mai tânără
decât actorul american. Ea a explicat că în acea perioadă era mult
prea tânără pentru a avea idei clare
despre relaţii şi dragoste.

Deja, în volumul ei de memorii,
publicat în 2014, actriţa italiană
dezvăluise că actorul Cary Grant,
care era pe atunci căsătorit cu cea
de-a treia soţie, îi făcuse avansuri
insistente pentru a o convinge să
îi devină amantă.
Până la urmă, Sophia Loren
avea să se căsătorească cu Carlo
Ponti – cu 22 de ani mai în vârstă decât ea – şi aceasta a fost o
decizie care, a spus ea, i-a definit
cariera. Artista italiană a mărturisit totuşi că a continuat să rămână
prietenă cu Cary Grant, vorbind
adeseori la telefon şi făcând
schimb de scrisori.
În acelaşi interviu, Sophia Loren a făcut şi un bilanţ al carierei
sale şi a vorbit despre regretele ei.
„Este foarte greu să spun că nu am
niciun fel de regrete. În viaţă am
avut parte de multe experienţe,
dar am încercat să trăiesc fără
regrete”, a spus Sophia Loren.
„Am reuşit să am o viaţă liniştită. Am tot ceea ce mi-aş fi
putut dori: o familie minunată, cu
copii şi nepoţi extraordinari. Singurul lucru pe care îl regret este
că nu m-am căsătorit în rochie
de mireasă. Era visul vieţii mele,
pe care încă îl port în suflet”, a
recunoscut ea.
Agerpres

Piaţa de peşte din Tokyo permite iar
vizitatorilor să asiste la licitațiile de ton
Prezenţa vizitatorilor la tradiţionalele licitaţii
de ton organizate în piaţa de peşte din Tokyo a fost
reluată luni după o suspendare de opt luni cauzată
de pandemia de coronavirus, informează DPA.
De pe o platformă amenajată în piaţa de peşte
Toyosu din Tokyo, 18 vizitatori, aleşi prin intermediul
unui sistem de loterie, au putut să îi urmărească
luni dimineaţă pe comercianţii care au participat
la o astfel de licitaţie.
Administratorii pieţei nipone au decis să reducă
numărul admis de spectatori de la 120 la cel mult 27
pe zi pentru acest eveniment, în contextul în care
oficialii din capitala Japoniei au raportat peste 100
de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 pentru a
13-a zi consecutivă.
Vizitele publice la licitaţiile de ton, evenimente
extrem de populare în special în rândul turiştilor
străini, au fost suspendate în Japonia la sfârşitul
lunii februarie din cauza pandemiei de COVID-19.
Piaţa Toyosu a fost inaugurată în octombrie

2018, înlocuind legendara piaţă de peşte Tsukiji
din Tokyo.
Până duminică, Japonia raportase peste 102.600
de cazuri de coronavirus şi 1.780 de decese asociate
maladiei COVID-19.
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Servilul
Udându-i florile din glastră,
El șefului i-a zis direct:
Permiteți-mi, din mult respect,
Să fiu mai prost ca dumneavoastră!...

Gheorghe BÂLICI

Danemarca va
euthanasia toate
nurcile din ferme de
teama unei mutații
care ar afecta vaccinul
anti-COVID

Danemarca va eutanasia întregul efectiv de până la 17 milioane de nurci din crescătorii după
ce o mutaţie a coronavirusului,
identificată la aceste animale, s-a
răspândit la oameni, prezentând
un risc pentru eficacitatea oricărui posibil viitor vaccin, a anunţat
premierul miercuri, informează
Reuters.
Focarele la fermele de nurci au
persistat în ţara nordică, cel mai
mare producător mondial de blănuri de nurcă, în pofida eforturilor
repetate, începând din iunie, de
eliminare a animalelor infectate.
Autorităţile sanitare au identificat tulpini de virus la om şi la
nurcă ce prezentau o sensibilitate
redusă la anticorpi, existând riscul
de a afecta eficacitatea viitoarelor
vaccinuri, a declarat premierul
Mette Frederiksen într-o conferinţă de presă.

„Virusul care a suferit mutaţii
la nurcă poate prezenta un risc
pentru eficacitatea unui viitor
vaccin”, a spus ea.
Exemplare de nurcă au fost
sacrificate totodată în Olanda şi
Spania după depistarea cazurilor
de infectare.
Ministrul Sănătăţii din Danemarca a declarat că aproximativ
jumătate dintre cei 783 de danezi
infectaţi din nordul ţării, unde se
află un număr mare de crescătorii
de nurci, au fost infectaţi cu o tulpină de virus provenită din ferme.
Autorităţile au înregistrat cinci
cazuri de infectare cu noua tulpină
în crescătorii de nurci şi 12 cazuri
la oameni.
Efectivele de nurci din Danemarca totalizează între 15 şi 17
milioane de exemplare, au precizat autorităţile.
Agerpres

