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Falsurile lui Dodon
și acordul cu FMI

Cheltuieli neraportate pentru
publicitatea lui Dodon

„Muzica ne oferă,
mereu, revelații”

Victor Sterpu,
campion european
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Sfetnicii lui Dodon,
mutați în Guvern

Cu votul fiecăruia dintre noi

Duminică facem președintele
A-politice

Gardul
hulubăriei
Mircea V. CIOBANU
Cineva dintre adepţii Maiei
Sandu propunea ca prima ei
decizie, în cazul în care este
aleasă preşedinte, să fie dărâmarea, simbolică, într-un fel,
a gardului de la preşedinţie.
Gardul fricii de popor. Nu mă
interesează gardurile, dar tema
poate fi dezvoltată.
Exista o tradiţie a gardurilor/ zidurilor, mai ales în epoca
feudală, a delimitării teritoriilor.
Există garduri severe şi garduri
frumos ornamentate. Sătenii din
văile pietroase ale Nistrului au
garduri de piatră, cei din codri
au garduri înalte, scândură lângă scândură, nişte fortăreţe.
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Educație

Școala n-a devenit un focar de Covid-19.
Predarea online evidențiază limitarea
accesului la tehnologiile informaționale
a multor instituții de învățământ,
suprasolicitând și părinții care au ajuns la
capătul puterilor. Lecțiile explicate de un
profesor la liceu, față în față, nu se compară
cu orele online de acasă.

„Școala nu-i
focar de Covid”
Au trecut două luni și jumătate de la începutul
noului an școlar. Copiii care merg la grădiniță și cei
din învățământul primar nu sunt obligați să poarte
mască. Pentru elevii de gimnaziu și liceu purtarea
măștii este obligatorie în instituția de învățământ,
inclusiv la ore și recreație. Școlile au la toate
intrările dezinfectante, inclusiv în clase.
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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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Cât de real este la Chișinău
scenariul belarus?

D

Ne-am între bat și noi: Cât de
reală este punerea în aplicare
a unui scenariu după modelul belarus în cazul în care
rezultatele celui de al doilea
tur sunt atât de strânse încât
victoria poate fi disputată fie
de o parte, fie de cealaltă?
Am întrebat și câțiva analiști
și oameni politici. Iată ce ne-au
răspuns.
Comentatorul Anatol Țăranu
crede că „nu există pericol ca să se
producă o destabilizare serioasă,
de lungă durată, din partea electoratului lui Dodon. Acest lucru
este exclus deoarece opoziția, în
persoana Maiei Sandu, n-are cum

să falsifice alegerile”. Totuși, dacă
alegerile vor fi falsificate în mod
total și evident, Țăranu crede că
vor avea loc proteste. Amploarea
manifestațiilor stradale rămâne
sub semnul întrebării, deoarece
partea cea mai activă a societății moldovenești este plecată în
străinătate.
„R. Moldova
nu este Belarus”
În Belarus există un regim dictatorial, în care un lider, instaurat
în anul 1994, domină viața politică. În opinia deputatului Octavian
Țîcu, lucrurile nu-s comparabile

Foto: Viorel Vieru

uminică, 15 noiembrie, în turul doi de
scrutin, se vor confrunta Maia Sandu
și Igor Dodon. Campania electorală
continuă să fie marcată de încălcări
ale Codului electoral și de suspiciuni de fraudare
a alegerilor. Totodată, se aud voci – vocale, mai
ales din afară, în surdină, din interior – care
prevestesc revărsarea în stradă a nemulțumirilor
acumulate în scorul electoral obținut poimâine.

Moldoveni din diasporă votează la Munchen, Germania

pentru că președintele R. Moldova
n-are împuternicirile președintelui Belarus, Aleksandr Lukașenko,
pentru a acționa.
„Sunt sigur că alegerile vor fi
câștigate de dreapta, mai ales pe
fundalul luptelor care se întâmplă
acum, iar în eventualitatea fraudărilor masive vor ieși oamenii
în piață. Vor fi proteste masive

Racursi

pentru că votul anti-Dodon este
masiv. Oamenii vor ieși de pe
toate palierele politice, atât cei
de pe stânga pe care-i reprezintă Renato Usatîi, cât și cei de pe
dreapta. Deja dreapta este consolidată, Partidul Unității Naționale
o susține pe Maia Sandu, și va fi
la fel de consolidată pentru a-și
exprima protestul față de fraudarea acestor alegeri”, consideră
Octavian Țîcu.
Și ex-ministrul Apărării, Viorel
Cibotari, crede că situația din R.
Moldova este incomparabilă cu situația din Belarus. Viorel Cibotaru
spune că „la noi nivelul de democrație, instituțiile democratice s-au
dezvoltat suficient ca să nu creăm
scenarii apocaliptice”. Acesta nu
exclude că ar putea avea loc niște
acțiuni de destabilizare a situației,
după ce-au fost demascate atâtea
încălcări ale Codului electoral, pe
care le-a comis Igor Dodon.

Colonelul în rezervă, Andrei
Covrig, crede că Maia Sandu
câștigă alegerile prezidențiale.
Pe de altă parte, Covrig susține
că sunt posibile tulburări. Acesta
ar fi aflat că ministrul Apărării,
Victor Gaiciuc, la finele lunii octombrie a instruit, la Memorialul
Eroilor Războiului de pe Nistru,
un grup de veterani „docili puterii
actuale”. Același lucru, la Vadul
lui Vodă, l-ar fi făcut și ministrul
Afacerilor Interne, Pavel Voicu
cu „ai săi”.
„Nu sunt dubii că sunt deja

schițate grupurile de manifestanți
și echipele de „drujinari”, care vor
avea intenția „să salveze patria
și statalitatea”. Însă „așa-zisul
scenariu Dodon-Gaiciuc-Voicu,
nedorit pentru societate, nu va
lua foc”. Sunt prea slabi de fire
scenariștii, și-apoi, vorba lui Ion
Creangă: La plăcinte – înainte, la
război – înapoi!”, se arată sigur
colonelul Andrei Covrig.
La rândul său, deputatul Platformei DA, Igor Munteanu, își
amintește că, „de-a lungul timpului, Aleksandr Lukașenko și-a
aruncat rivalii în pușcărie și s-a
purtat foarte crâncen cu ei. Iar
R. Moldova a avut perioade de
timp în care a respirat mai liber
și a avut parte de recunoaștere
de către public a rolului opoziției
care ajunge la guvernare”.
Igor Munteanu spune că „a
văzut tendințe care i se par de
alertă pentru Comisia Electorală Centrală: actualul șef de stat
a profitat din plin de resursele
administrative, folosindu-se de
resurse nedeclarate la CEC, cum
sunt ziarele de la tipografia Universul. Devize foarte generoase
plătite unor consultanți/grupuri
care au lucrat împotriva adversarului. Aliații din străinătate ai
actualului șef de stat au lansat,
la nivelul conducerii Federației
Ruse, informații despre un maidan moldovenesc. Este obligația
serviciilor speciale să se asigure că
aceste semnale, zvonuri, n-au un
suport real. Nimeni nu intervine
în procesul electoral, iar CEC are
obligația de a aplica legea”.
Natalia MUNTEANU
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„…Dacă puterea este preluată nelegitim și prin furt, reacția populației este naturală și va veni nu pentru că o pregătește cineva din
interior, cum susține dl Narîșkin, nici America, nici România, nici
Ucraina, nici nimeni altcineva, ci pentru că cetățenii din Republica
Moldova s-au săturat de Dodon, pentru că este cel mai urât om
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din Republica Moldova și pentru că a reușit cu transferul tuturor
instrumentelor puterii să ia locul lui Vladimir Plahotniuc…”
Iulian Chifu, fost consilier prezidenţial, București
https://moldova.europalibera.org/

Comentariul economistului

Unde-s doi,
puterea
crește
Casa părintească
a lui Igor Dodon,
văzută de la înălțime

M

ama președintelui Igor Dodon pare
să fie cea mai bogată femeie din satul
Sadova, raionul Călărași. Aceasta
locuiește într-o casă de lux care se
evidențiază printre casele vecine, cu mult mai
modeste.
Din imaginile făcute cu drona se vede că gospodăria Galinei
Dodon, pe lângă casa de locuit,
are mai multe acareturi și este
aranjată ca la carte.
Luxul din gospodărie este ascuns de privirile oamenilor de
rând de un gard masiv.
Mama șefului statului locuiește
de una singură în gospodărie, iar
din postările lui Igor Dodon pe
rețelele de socializare rezultă că
acesta vine destul de des la casa
părintească, care, potrivit oamenilor din sat, nu mai arată cum a
fost odată.
Trecută de 65 de ani, Galina
Dodon nu mai lucrează profesoară
de limba română la școala din sat.
În schimb, femeia este consilieră
la al doilea mandat și face parte
din PSRM, formațiune pe care
a condus-o fiul ei până a deveni președinte. Mai mult, Galina
Dodon este membră a Comisiei

buget și finanțe din cadrul Consiliului local.
Fosta profesoară de română declară în proprietate casa de 240,8
metri pătrați din satul Sadova,
Călărași, precum și trei construcții
auxiliare din gospodărie. Imobilele au fost moștenite de la soțul
său, decedat în 2013.
În declarația de avere a Galinei
Dodon se regăsesc 103 terenuri cu
destinație agricolă, cu suprafața
totală de 28,3 hectare, evaluate
la 387,2 mii de lei. Două dintre
loturile declarate, cu suprafața de
11 și, respectiv, 13 ari, părinții lui
Igor Dodon le-au primit gratuit
în anul 2000, de la administrația
locală.
Terenurile au început să fie
cumpărate în anul 2013, iar ultimele au fost achiziționate în 2018.
Galina Dodon a avut anul trecut venituri oficiale de 23.597 de
lei din pensie, 600 de lei i-a pri-

Turul doi va fi
monitorizat de mai
mulți observatori
Turul doi al alegerilor prezidențiale, care se va
desfășura pe 15 noiembrie, va fi monitorizat de mai
mulți observatori. Comisia Electorală Centrală a
mai acreditat încă 185 de observatori, dintre care
23 – internaționali, transmite IPN.
În cadrul secțiilor de votare deschise peste
hotarele țării au fost acreditați 41 de observatori
din partea organizațiilor neguvernamentale și a

mit ca suport unic de la CNAS, iar
suma de 7.024 de lei au constituit
dobânda dintr-un depozit bancar.
Oamenii din sat susțin că Igor
Dodon și fratele său Alexandru au
acaparat mai multe proprietăți la
Sadova, cum ar fi fosta tabără de
pionieri și fabrica de vinuri. Fosta
tabără este înregistrată pe numele
unei firme offshore, dar administrator oficial este o persoană din
anturajul lui Igor Dodon.
Cât privește fabrica de vinuri,
aceasta se află în proprietatea familiei Aghenie, iar administratorul și deținătorul pachetului
majoritar de acțiuni este Petru
Aghenie, un susținător înfocat al
lui Igor Dodon.
În perioada electorală, satul
Sadova este împânzit de lozinci
în susținerea lui Igor Dodon. În
primul tur al scrutinului prezidențial s-au prezentat la urne 976 din
cei 2260 de sadoveni cu drept de
vot, dintre care 59,2 la sută și-au
dat votul pentru consăteanul lor.
Mai mult de jumătate din buletinele de vot, în număr de 1284,
au rămas neutilizate sau au fost
completate greșit.
Julieta SAVIȚCHI

concurenților electorali.
Observatorii au dreptul să asiste la toate operațiunile electorale, la ședințele organelor electorale,
inclusiv în ziua alegerilor, fără a interveni în procesul
electoral sau în alte aspecte electorale și să informeze
președintele organului electoral despre neregulile
observate. Ei au acces la informațiile cu caracter
electoral, la listele electorale, la procesele-verbale
întocmite de organele electorale, iar efectuarea filmărilor foto și video pot fi realizate cu înștiințarea
președintelui organului electoral, fără a pune în
pericol secretul și securitatea votării.
Cei 2 197 de observatorii acreditați în primul tur
își pot continua activitatea de observare și monitorizare a alegerilor și în cadrul celui de-al doilea tur.

Alegerile președintelui Republicii Moldova se apropie de
finalul lor logic. Duminică avem
de ales între oameni buni și oameni răi.
Oamenii buni, prin definiție,
sunt mai mulți și diferiți. Ei văd
lucrurile prin prisma unor valori
de care se conduc în viață. Valori preluate din educație, cărți
Veaceslav NEGRUȚA
citite sau de la oameni deosebiți. Aceste lucruri îi formează
ca personalitate și îi ajută să se
realizeze în ce știu ei să facă mai bine. Oamenii buni sunt acei care
formează o societate contemporană și modernă. Ei mișcă lucrurile din
loc. Ei sunt generatorii de idei, afaceri, venituri, viitorul societății.
Pe de altă parte, oamenii răi sunt puțini la număr, dar sunt uniți.
Îi leagă niște istorii, secrete mai vechi, „afaceri”, prietenii din trecut.
Ei sunt vulnerabili unii față de
ceilalți în interiorul grupului lor
de oameni răi. De regulă, acești
răi mai și conduc, deocamdată,
anumite procese, influențează
anumite decizii, impun anumite
se întâmplă că
reguli nescrise, inclusiv multor
mulți
oameni buni,
oameni buni. Oamenii răi sunt
din bunătatea lor,
buni de minciună, de manipulare,
lasă pe cei răi să
de folosire a resurselor umane și
decidă pentru ei și
financiare pentru a menține controlul total sau parțial asupra cese dau într-o parte
lor din preajma lor, dar și asupra
când e momentul
oamenilor buni. Oamenii răi sunt
să se implice. Dar
toți la fel, ei se aseamănă izbitor
duminică trebuie
de mult între ei. Între ei, nu există
să fie altfel: fiecare
diversitate în gândire, vorbă și
om bun trebuie să-și
acțiune. Ei sunt șablonați și liia propria soartă în
mitați la niște standarde, mesaje
propriile mâini!
și apucături impuse de șeful lor.
Fiecare vot contează!
Sunt rare situațiile când oamenii răi sunt identificați și decupați
în măsură să fie ușor neglijați, trecuți cu vederea și înstrăinați de la
putere de către oamenii buni. Doar fiecare are un singur drept de vot,
iar oamenii buni sunt mult mai mulți decât cei răi.
Duminică vom alege, prin vot, neghina din grâu și o vom arunca, să
fie ciugulită de porumbei, ciori sau alte păsări ciupitoare de neghină.
Alegerea e simplă de tot: e clar cine sunt oamenii buni și cine e din
oameni răi.
Oamenii răi pot pune la cale orice scenariu doar pentru a se menține
la pupitrul vieții politice, economice, financiare sau sociale în Republica Moldova. De la falsificări, intimidări și șantaj până la provocări,
confruntări și invazii de alți răi de prin alte părți.
Dar oamenii buni sunt oameni pașnici și pot impune respectarea
Legii prin propriul exemplu, prin propriul comportament și prin îndemnul la instituții ale statului care să-și facă meseria. În instituțiile
statului, la fel, sunt mulți oameni buni – copii din oameni buni.
Deseori se întâmplă că mulți oameni buni, din bunătatea lor, lasă pe
cei răi să decidă pentru ei și se dau într-o parte când e momentul să se
implice. Dar duminică trebuie să fie altfel: fiecare om bun trebuie să-și
ia propria soartă în propriile mâini! Să meargă la vot și să îndemne
altă lume bună la fapte demne de niște oameni și cetățeni adevărați.
Fiecare vot contează!
Și doar așa, într-o bună zi, și în Republica Moldova oamenii buni,
majoritari, vor veghea ca Legea să fie egală pentru toți, iar faptele rele
să fie penalizate pe măsură.
Unde-i unul, nu-i putere, unde-s doi – puterea crește!
Mergem la vot!

Deseori
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Demers la Procuratura
Generală în legătură cu ziarele
ce ar fi tipărite de Igor Dodon
la Editura de stat „Universul”

D

eputatul Partidului „Acțiune și
Solidaritate”, Sergiu Litvinenco, anunță
că a solicitat Procuraturii Generale
investigarea cazului de astăzi când ar
fi fost depistat că un volum considerabil de ziare
„Socialistul” în care este promovat candidatul
la prezidențiale, Igor Dodon, ar fi fost tipărit la
editura de stat „Universul”.
„Cu referire la infracțiunea
comisă astăzi de Dodon și socialiști, având în vedere că acțiunile
persoanelor vinovate sunt de competența Procuraturii Anticorupție,
am solicitat procurorului general
interimar să asigure transmiterea
materialelor acumulate către organul competent, inclusiv în vederea neadmiterii mușamalizării.
De asemenea, având în vedere rezonanța publică sporită a cazului,
am solicitat și formarea unui grup
de urmărire penală constituit din
procurori, ofițeri CNA și SIS, sub
conducerea nemijlocită a Procuraturii Generale”, a declarat Sergiu
Litvinenco.
Staff-ul candidatului Igor Dodon la funcția de președinte „condamnă acțiunea ilegală de blocare
a materialelor cu caracter electoral, organizată de către reprezen-

tanții oponentului”, menționând
că au fost sesizate instituțiile de
drept asupra acestui caz.
„Cât privește pliantul electoral al candidatului independent
Igor Dodon, acesta este achitat
din fondul electoral, fapt probat
prin contractul existent încheiat
cu un agent economic. Tipografia
privată ne-a anunțat că are dificultăți tehnice și a apelat la alt agent
economic pentru tipar, la fel în
baza unui contract încheiat între
ei. Toate acțiunile noastre sunt
perfect legale și sunt probate de
documente, spre deosebire de acțiunile ilegale ale reprezentanților
contracandidatului”, a comunicat
purtătoarea de cuvânt a staff-ului
electoral al lui Igor Dodon, Ludmila Muntean.  
Mai mulți deputați PAS și
liderul organizației „Unirea –

ODIP”, Vlad Bilețchi, au depistat publicațiile electorale în
depozitul editurii de stat și în două
microbuze din curtea acesteia.
Potrivit constatărilor acestora,
tirajul ar fi mult mai mare decât
cel indicat oficial, astfel că nu ar
fi fost declarate toate cheltuielile
de campanie ale lui Igor Dodon,
care este acuzat și de utilizarea
resurselor administrative.
Din imaginile transmise live pe
Facebook de Vlad Bilețchi, se poate vedea că polițiștii au confiscat
și au început a încărca pachete cu
ziare electorale.
Poliția a intervenit în acest caz.
radiochisinau.md
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Saltim-banc

Zece sfaturi
pentru
Igor Dodon
Zi de pensii, de salarii
Și de tot ce o să faci,
Ca să ai motive varii
Iar norodului să placi!
Spune vrute și nevrute,
Basme multe și povești,
Și orice o să te-ajute
Iarăși să ne aburești!
Gheorghe BÂLICI
În campania fierbinte
Vrând să-ți iasă treaba bună,
Dacă nu ai cum prin minte,
Ia și-ncearcă prin minciună!
Chiar de ne-a ajuns la os
Marea ta ipocrizie,
În discursul mincinos
Mai adaugă prostie!
Spune tot ce crezi acum:
Că diaspora-ți încurcă,
Că ai să învingi oricum
Și o să ne dai de furcă!
Cum și-n lupta asta mare
Ești cu gândul la popor,
Zi orice ți se năzare
Că te-ar scoate-nvingător!

Zi că ai scuipat pe bani
Și nu-ți trebuiesc defel,
C-ai să fii toți patru ani
Blând precum un porumbel!
Toate „forțele oculte”
Zi în iad să se usuce
Și, ca lumea să te-asculte,
Îți mai fă și câte-o cruce!
Și oricât ți-ar fi de greu,
Mai pios decât săracul,
Să te-mpaci cu Dumnezeu;
Pân’ treci podul, și cu dracul!
Să ne minți pân’ la sfârșit,
Să te dai tot cel mai tare,
Semnul sigur c-a venit
Ziua pentru-a ta plecare!
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Jumătate de gospodărie
pentru trei mii de euro

P

Era alt inginer cadastral când s-au
repartizat terenurile, iar acum
Soloțchi nu știe cum să repare
greșeala. Acum dacă aș ceda o
porțiune cu lungimea de 9 metri
din via mea, problema ar fi rezolvată. Dar de ce trebuie primăria
să-și rezolve problema pe spatele
meu?”, se întreabă Petru Efros.

etru și Agripina Efros, doi pensionari din
satul Măgdăcești raionul Criuleni, riscă
să rămână fără o parte din acareturile
din curte pentru trei mii de euro, bani pe
care îi cere de la ei administrația publică locală.
Este vorba de un surplus de trei ari de teren
aferent pe lângă casă, iar Primăria Măgdăcești
insistă să se achite pentru ei conform tarifelor
de piață. Cei doi soți spun că este imposibil,
deoarece venitul lor lunar îl reprezintă pensia de
2 mii și, respectiv, 900 de lei. În realitate, pare
a fi un șantaj din partea autorităților locale care
încearcă să se folosească de situația în care s-au
pomenit cei doi pensionari pentru a rezolva din
contul lor o greșeală mai veche.
acesta i-a permis să îngrădească
și să se folosească de cei trei ari
de teren transformat în gunoiște. Acum, pe locul fostei gunoiști,
sunt câteva construcții auxiliare,
inclusiv baia și bucătăria de vară.

Julieta SAVIȚCHI
Petru și Agripina Efros, ambii
apropiați de vârsta de 70 de ani,
s-au căsătorit în anul 1976. Tot
atunci, sovietul sătesc (autoritatea publică locală din perioada
respectivă) a distribuit tinerei
familii un teren de 6 ari pentru
construcția casei.
Casa, construită cu mai
bine de 40 de ani în urmă
În 1977, soții Efros și-au construit casa, iar câțiva ani mai
târziu au terminat de construit
și acareturile de pe lângă casă, o
bucătărie de vară, cotețe. Lângă
poartă au săpat și o fântână, iar
în curte au sădit pomi fructiferi
și au plantat viță-de-vie.
Cei doi soți au fost angajați
până nu demult. Petru a fost
muncitor de rând la diferite întreprinderi și s-a concediat doar
după ce a suportat o intervenție
chirurgicală la un picior. Agripina a lucrat până în primăvara
anului curent ca felceriță la salvare și poate că își mai continua
munca, dar a fost nevoită să plece
din cauza pandemiei, deoarece
era trecută de vârsta de 64 de ani.
Trei ari, cu acordul tacit
al autorităților
În urma repartizării terenurilor
pentru tinerele familii în sectorul
unde și-au construit casă Petru și
Agripina Efros, a rămas liber un
teren de trei ari. „Creșteau acolo
câțiva aguzi, iar oamenii au început să ducă încolo gunoiul și, în
scurt timp, s-a format o gunoiște neautorizată, de unde venea
un miros urât, mai ales vara”, își
amintește Agripina Efros.
Femeia a precizat că s-a adresat, prin anul 1985, la președintele
sovietului sătesc cu rugămintea să
rezolve problema cu gunoiștea, iar

Oficiul cadastral refuză
să înregistreze gospodăria
familiei Efros
Petru și Agripina Efros nu
au avut niciun fel de probleme
cu gospodăria lor până în acest
an, când au decis „să privatizeze
casa”, adică să o înregistreze în
Registrul bunurilor imobile. Au
depus o cerere la Oficiul cadastral din Criuleni, au achitat taxele
cerute, au fost efectuate măsurările, iar când s-au dus să-și ridice
actele pentru gospodărie, au fost
anunțați că li s-a refuzat. „Ne-au
spus că nu pot să ne înregistreze
casa pentru că avem cu trei ari de
teren mai mult. Ne-au sfătuit să
ne lămurim cu Primăria, apoi să
venim din nou la ei.”
Primăria Măgdăcești
cere trei mii de euro
pentru a rezolva problema
Soții Efros au depus o cere la
Primăria din sat ca să le vândă la
prețul normativ cei trei ari. „Am
așteptat mai bine de o lună să
primesc răspuns la cerere, dar,
văzând că nu ne răspund, mi-am
luat inima în dinți și m-am dus
la Feodosie Soloțchi, inginerul
cadastral de la noi. El mi-a zi să
plătesc trei mii de euro pentru
acei ari, căci așa costă pământul
la noi în sat, sau să le cedez trei
ari dintr-o plantație de viță-devie, pentru că ei au nevoie de cei
trei ari de acolo. I-am zis că nu
pot, că eu am privatizat terenul,
că am plătit să fie trecut în intravilan, că am copii, nepoți, că nu
pot să stric lotul de 9 ari, unde pot
fi ridicate două gospodării. Dar
Soloțchi mi-a zis că, dacă refuz,
atunci să plătesc trei mii de euro,
că altfel îmi vor demola fântâna
și restul ce mai am pentru a-mi
fi luați cei trei ari”, ne-a declarat
interlocutoarea.
Agripina Efros a precizat că a
mai așteptat încă o lună și, pe data
de 2 septembrie, cu o zi înainte
de ședința consiliului, s-a dus la

Ce spune reprezentantul
primăriei

Buchea Legii
Preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a
pământului sunt reglementate de Legea nr. 1308 din 25
iulie 1997. În anexa la legea respectivă se stipulează că
prețul normativ pentru un hectar de teren din intravilanul
localităților constituie 9264,96 de lei, cu excepția loturilor
de pământ de pe lângă casă. În cazul vânzării de către stat
a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se
privatizează, precum şi a terenurilor aferente construcţiilor
nefinalizate, la preţul normativ calculat conform tarifelor
specificate în anexă, se aplică următorii coeficienţi: 0,5 –
pentru municipiul Chişinău; 0,3 – pentru municipiile Bălţi,
Bender, Tiraspol; 0,2 – pentru oraşele-reşedinţă, alte oraşe
şi pentru localităţile săteşti.
Preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a
pământului sunt reglementate de Legea nr. 1308 din 25
iulie 1997. În anexa la legea respectivă se stipulează că
prețul normativ pentru un hectar de teren din intravilanul
localităților constituie 9264,96 de lei, cu excepția loturilor
de pământ de pe lângă casă. În cazul vânzării de către stat
a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se
privatizează, precum şi a terenurilor aferente construcţiilor
nefinalizate, la preţul normativ calculat conform tarifelor
specificate în anexă, se aplică următorii coeficienţi: 0,5 –
pentru municipiul Chişinău; 0,3 – pentru municipiile Bălţi,
Bender, Tiraspol; 0,2 – pentru oraşele-reşedinţă, alte oraşe
şi pentru localităţile săteşti.

primărița Liuba Cojocaru ca s-o
roage să includă și problema ei pe
agenda consiliului. Primărița i-a
promis că va convoca o comisie și
va veni să-i inspecteze gospodăria
la sfârșitul zilei de muncă.
„Am așteptat la ora 6, nu-s,
ora 7, tot nu-s, au venit aproape
de ora 9. Era primărița, inginerul
cadastral, inspectorul de sector
și cinci consilieri. Au refuzat să
intre în ogradă ca să vadă ce am
în ogradă. Doar unul s-a uitat de
după poartă și a confirmat că este
fântână de canalizare. La plecare,
mi-au zis doar că mă așteaptă a
doua zi la ședința consiliului”,
povestește femeia.
A doua zi, Feodosie Soloțchi a
dat citirii un proiect de hotărâre
prin care se arată că pe cei trei ari
unde se află gospodăria familiei
Efros poate să fie construit un bun
imobil, iar dacă familia își dorește

terenul, i se oferă posibilitatea să-l
procure la prețul de piață, cu o
mie de euro pentru un ar.
„Am ieșit plângând din clădirea Primăriei. De unde să luăm
noi aproape 60 de mii de lei? Cu
pensia noastră... Cu soțul bolnav,
aproape imobilizat”, își amintește
cu tristețe femeia.
Interesul administrației
locale pentru terenul
familiei Efros
Petru și Agripina Efros dețin
în proprietate un teren de 9 ari,
plantat cu viță-de-vie. Alături au
fost repartizate terenuri pentru
construcții. Autoritățile locale
pare-se că nu au luat în calcul că
tinerii gospodari mai au nevoie și
de drum ca să ajungă la casele lor.
„O casă se mărginește direct
cu drumul. Oamenii fac scandal.

Feodosie Soloțchi respinge
acuzațiile că ar fi solicitat de la
soții Efros trei mii de euro pentru
trecerea celor trei ari în proprietatea lor. „Noi nu putem pune
din cap prețul pentru teren. Este
legea și trebuie s-o respectăm. În
cazul dat, trebuie să se adreseze
la un evaluator licențiat, care să
vină și să facă evaluarea terenului.
Prețul se formează în funcție de
amplasare, de accesul la căile de
comunicare, rețelele de gaz, apeduct, canalizare. Apoi terenul este
scos la licitație. Repet, nu putem
stabili noi prețul terenului pur
și simplu cum vrem noi”, ne-a
declarat inginerul cadastral din
Măgdăcești.
Soloțchi a mai declarat că legea
nu permite vinderea celor trei ari
la prețul normativ, că a făcut tot
posibilul ca să rezolve problema
familiei Efros, dar cei doi soți nu
vor să înțeleagă și să accepte cea
mai bună variantă pentru ei.
„Le-am propus să cedeze trei
ari dintr-un teren pe care îl dețin. Este vorba de o vie. Există
posibilitatea ca acest teren să fie
trecut în intravilan. Dar nu vor
să înțeleagă și gata. Nu putem să
le cedăm pur și simplu un teren
public”, ne-a spus Soloțchi.
Întrebat care este prețul de piață al terenurilor pentru construcții
în satul Măgdăcești, funcționarul
ne-a comunicat că variază de la o
mie până la 3,5 mii de euro.
Pe de altă parte, soții Efros
se arată indignați de declarațiile
inginerului cadastral și susțin că
acesta spune minciuni: „Nu s-a
făcut nicio evaluare, nu a fost nimeni să facă măsurări, să vadă ce
avem în ogradă. Ne-a zis: ori cedăm trei ari din vie, ori plătim câte
o mie de euro pentru fiecare ar”.
Comentariul expertului
Fostul șef al Direcției funciare
a Primăriei municipiului Chișinău, Nicolae Crăciun, consultant
la PNUD Moldova, susține că dacă
cineva vrea să procure un teren
public aferent celui privatizat, urmează să plătească prețul de piață.
Dar prețul urmează să fie stabilit
de un evaluator licențiat și în nici
un caz de angajații administrației
publice locale.
În cazul dacă pe terenul public se află construcții legalizate anterior, terenul este vândut
proprietarului la prețul normativ sau chiar este oferit gratuit în
proprietate.
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Penultimii
în Europa
la puterea
de cumpărare
Republica Moldova este
penultima în clasamentul european al puterii de cumpărare,
conform rezultatelor studiului
GfK Purchasing Power Europe 2020. Raportul GfK relevă
că, la nivel european, puterea
de cumpărare medie pe cap
de locuitor este, în acest an,
de 13.894 de euro, dar venitul
net disponibil în cele 42 de
țări studiate variază semnificativ. Liechtenstein, Elveția și
Luxemburg au cel mai mare
venit net disponibil, în timp ce
Kosovo, Republica Moldova și
Ucraina au cel mai mic venit.
Per ansamblu, locuitorii din
Liechtenstein au puterea medie
de cumpărare de 64.240 euro,
de peste 37 de ori mai mare în
comparație cu cea a ucrainenilor.

România
a prelungit
acordul
de asistență
financiară
pentru
R. Moldova
România a prelungit acordul
de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 100
milioane de euro acordat Republicii Moldova, semnat în anul
2010. Într-o conferință de presă, Bogdan Aurescu, ministrul
român al Afacerilor Externe, a
declarat că, printr-un protocol
adițional, au fost extinse domeniile în care acest sprijin financiar poate fi acordat. „Domeniile în care acest ajutor poate fi
acordat se extind la infrastructură, sănătate, cultură, mediu,
apă și canalizare, sprijinind
realizarea și funcționarea unor
structuri în aceste domenii la
standarde europene”, a declarat
Bogdan Aurescu.

Regatul Unit
scapă pentru
moment de
recesiune
Economia Regatului Unit a
scăpat de recesiune în perioada
iulie-septembrie, însă ritmul de
creștere a început să încetinească la sfârșitul celor trei luni, notează BBC. Produsul intern brut
(PIB) a înregistrat o creștere de
15,5% în T3/2020 și a stabilit
astfel un nou record, conform
datelor Biroului Național de
Statistică din Marea Britanie
(ONS). Însă rezultatele au venit
după o scădere masivă în primele două trimestre, generată
de prima perioadă de carantină.
În plus, creșterea din septembrie a fost mai slabă decât în
lunile precedente, iar economia
țării este cu 8,2% sub nivelurile
de dinainte de COVID-19.
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Falsurile lui Dodon
și acordul cu FMI

Î

n timp ce Guvernul lui Igor Dodon este
campion absolut la îndatorarea țării,
propaganda sa ne sperie că Maia Sandu va
lua credite de la FMI.

Ion CHIȘLEA
Mașina de dezinformare a lui
Igor Dodon amenință că, dacă
ajunge președinte, Maia Sandu
va împrumuta masiv credite de
la Fondul Monetar Internațional,
punând Republica Moldova într-o dependență cronică față de
această instituție și de finanțarea
externă în general. Statisticile Ministerului Finanțelor arată, însă,
că guvernul Chicu patronat de actualul președinte în exercițiu este
campionul absolut în ce privește
împrumuturile contractate atât
din exterior, cât și din interior.
Citesc într-o fițuică propagandistică a lui Dodon părerea
unei „susținătoare” a acestuia. O
oarecare Elena Balan, care este
prezentată drept economistă de
profesie, susține că se pricepe în
economie și știe că, dacă va învinge în alegeri Maia Sandu, guvernul
va începe a lua credite de la FMI.
„Asta înseamnă că va trebui să
îndeplinim cerințele Fondului, vor
crește impozitele și vor fi privatizate întreprinderile”, spune pretinsa economistă, care mai adaugă
ce se va întâmpla după ce se vor
produce toate aceste nenorociri.
„Vor crește impozitele, prețurile
la electricitate și utilități”, anticipează ea, speriind electoratul cu
intrarea statului în dependență
cronică de finanțatorii externi.

ar fi: prealabile – n.a.) înaintate
de Fondul Monetar Internațional
(FMI) pentru semnarea unui nou
memorandum.
După ședința tradițională
de luni cu președintele Dodon
și speakerul Greceanîi, Chicu a
anunțat că proiectul de lege care
prevede consolidarea integrității Băncii Naționale a Moldovei,
document ce face parte din lista
de condiționalități ale FMI, a fost
aprobat de către Guvern.
El a spus că documentul urmează să fie votat de Parlament
până în data de 20 noiembrie, astfel ca la începutul lunii decembrie
Republica Moldova să semneze un
nou program cu FMI.

prorusesc al lui Igor Dodon, care
în materialele sale propagandistice nu ezită să blameze Fondul
Monetar Internațional, dar și alte
instituții financiare internaționale, a primit deja un împrumut considerabil de la Fondul Monetar.
Se întâmpla în luna aprilie,
când un credit de urgență acordat de Fondul Monetar Internațional, în valoare de aproape 234
de milioane de dolari americani, a
ajuns în contul Băncii Naționale
a Moldovei.
Era în perioada când din cauza epidemiei de COVID-19 toată
populația se afla în carantină,
majoritatea întreprinderilor erau
închise, iar veniturile la buget s-au
prăbușit. Astfel, creditul în cauză
ne-a salvat în acel moment de un
dezastru bugetar. Grație banilor
de la FMI executivul a reușit să-și
îndeplinească obligațiile față de
salariați și pensionari.
Și creditul a fost unul destul

Guvernul se laudă că
a îndeplinit condițiile FMI
În fițuică nu este indicat locul
de muncă al pretinsei economiste
sau măcar localitatea sau vârsta,
cel mai probabil fiind o persoană inventată pentru a transmite
acest fals către electoratul neinstruit, neinformat și credul. Este
de remarcat că, cu tot tupeul său,
Dodon nu și-a asumat această
afirmație.
Și asta deoarece, în viitorul
apropiat, Guvernul Chicu este
pe cale să încheie un acord cu
Fondul Monetar Internațional,
potrivit căruia în următorii trei
ani Republica Moldova urmează
să primească un credit în valoare
de 550 de milioane de dolari.
Exact în ziua în care am găsit
în cutia poștală fițuica în cauză,
primul ministru Ion Chicu se
lăuda că executivul a îndeplinit
toate condițiile preventive (corect

„Guvernul a solicitat ca Parlamentul să examineze acest proiect,
dar și numirea viceguvernatorilor
BNM, astfel ca până la 20 noiembrie Republica Moldova să poată
raporta FMI despre îndeplinirea
tuturor condițiilor prealabile, ceea
ce ne va deschide posibilitatea să
încheiem un nou program cu FMI
la începutul lunii decembrie”, a
spus Chicu.
Valoarea noului program de
cooperare între Republica Moldova și FMI se ridică la 558 de
milioane de dolari, care vor intra
pe conturile Republicii Moldova
în următorii trei ani.
Guvernul Chicu,
cel mai dependent
de finanțarea externă
Mai mult, în acest an guvernul

de avantajos. Din suma totală
de 233,9 de milioane de dolari,
pentru 78 de milioane de dolari
este aplicată o dobândă zero, iar
suma respectivă este prevăzută
să fie întoarsă timp de zece ani.
Alte 156 de milioane de dolari
au fost oferite cu o rată de dobândă de 1,5%, urmând să fie rambursate pe parcursul a cinci ani.
Acordul cu FMI nu este singurul împrumut de bani din Occidentul atât de urât de Dodon și
de anturajul său prorusesc pe care
mizează guvernul său.
În luna august, executivul a
semnat Memorandumul de Înțelegere prin care UE acordă Republicii Moldova sprijin macrofinanciar de 100 de milioane de
euro. Asistența macrofinanciară
pentru Republica Moldova este
condiționată de consolidarea ma-

nagementului finanțelor publice,
buna guvernare și lupta împotriva
corupției și îmbunătățirea mediului de afaceri. Dar, în primul
rând, pentru a obține acest credit
de la UE, care ar putea intra destul
de repede, pe parcursul unui an,
Republica Moldova trebuie să aibă
un Program cu Fondul Monetar
Internațional. Iată de ce guvernul
Chicu se rupe în patru pentru a
obține acest acord.
Republica Moldova este dependentă de mult timp de finanțări
externe și interne, cu dobânzi
mai mult sau mai puțin împovărătoare. Și guvernul Chicu este
campionul absolut la acest capitol.
Creștere record
a datoriei publice
pentru bugetul electoral
al lui Dodon
Potrivit statisticilor Ministerului de Finanțe, la 30 septembrie curent, soldul datoriei de
stat ajunsese la 62,23 miliarde
de lei, mai mult cu 9,41 miliarde
față de sfârșitul lui septembrie
2019. Astfel, ponderea datoriei
externe a statului în PIB era la
finele lui septembrie de 30,3%
față de 24,9% cu un an în urmă.
Totodată, Ministerul Finanțelor
estimează că ponderea datoriei
de stat în PIB va fi de 36,6% la
sfârșitul anului.
Și soldul datoriei de stat externe
s-a majorat mai rapid. Față de situația din 01 ianuarie 2020, acesta
a crescut cu aproximativ 305,32
milioane de dolari (5,23 miliarde
de lei) sau cu 17,92 la sută.
La rândul său, datoria de stat
internă în primele zece luni ale
anului față de situația de la începutul anului s-a majorat cu 5,08
miliarde de lei.
Cifrele demonstrează astfel că
datoria de stat, inclusiv cea externă, a înregistrat o creștere record
în acest an, în timpul guvernului
Dodon-Chicu.
Iar pe termen mediu, ponderea
datoriei de stat în PIB se va majora
de la 25% la sfârșitul anului 2019
până la 39,6% la sfârșitul anului
2023, Ministerul Finanțelor explicând acest lucru prin ritmul de
creștere mai mare al soldului datoriei de stat comparativ cu ritmul de
creștere prognozat al economiei.
Și baza acestei îndatorări a fost
pusă încă acum un an, la adoptarea bugetului de stat propus de
guvernul Chicu, care a fost calificat din start drept unul electoral, având drept scop alegerea lui
Igor Dodon pentru al doua oară
în funcția de președinte. Nu s-a
ținut cont de capacitatea economiei moldovenești și nici nu a fost
adoptată vreo politică de creștere
economică, care ar fi asigurat venituri mai mari la buget. Guvernul
Chicu știa din start că cheltuielile
bugetare umflate exagerat în scop
electoral pot fi acoperite doar din
împrumuturi externe. Acestea vor
ajunge până la finele anului la cel
puțin 12 miliarde de lei.

GAZETA de Chișinău

POLITICĂ

Sfetnicii lui Dodon au fost
mutați în Guvern

O victorie neclară
pentru Turcia

P

e ultima sută de metri a scrutinului prezidențial, socialiștii au fost
obligați să numească alți miniștri în guvern după ce democrații
s-au retras de la guvernare. Astfel, Cristina Lesnic, vicepremier
pentru Reintegrare, Sergiu Răilean, ministru al Economiei şi
Infrastructurii, Igor Şarov, ministru al Educaţiei, Culturii şi
Cercetării, şi Alexandru Pînzari, ministru al Apărării, au fost
înlocuiți subit cu foștii consilieri ai președintelui Igor Dodon – Aureliu Ciocoi,
la Externe, Victor Gaiciuc, la Apărare. Locul lui Igor Șarov la Educație a fost
luat de fosta viceministră Lilia Pogolșa, al lui Răilean la Economie, de fostul
ministru Anatol Usatîi, iar la Reintegrare, de Olga Cebotari.

Gaiciuc: sustrageri de armament și elogieri
ale teroriștilor din Donbas
A fost ministru al Apărării
în 2001–2004, în perioada
guvernării comuniste. A fost
demis în urma unui demers
al Consiliului Suprem de Securitate din cauza că a tolerat
lipsa unei evidențe a armamentului Armatei Naționale. Mai exact, a fost trimis la
Bruxelles ca ambasador după
un scandal legat de sustragerea din depozitele Armatei
Naționale a 200 de grenade F-1; 31 de aruncătoare de
grenade, o cantitate considerabilă de muniții.
Gaiciuc mai este și președinte al Uniunii Ofițerilor
din Republica Moldova, organizație voluntară fondată
în iulie 1999, din care fac parte militari și ofițeri atât în
serviciu, cât și în rezervă sau în retragere, din diferite
structuri de apărare.
În timpul campaniei prezidențiale din toamna anului
2016, organizația cu pricina a difuzat pliante denigratoare și manipulatoare despre Maia Sandu. În 2015,
Gaiciuc i-a oferit lui Igor Dodon carnetul de membru
al Asociației ofițerilor din R. Moldova, Dodon fiind acceptat drept membru al Asociației în calitate de maior
în rezervă.
Victor Gaiciuc a elogiat în 2016 gruparea separatistă
din Donbas, susținută de Federația Rusă. În calitatea sa
de președinte al Uniunii Ofiţerilor, el a declarat în cadrul
unei conferinţe la Academia de Ştiinţe a Moldovei că
„exemplul Donbasului este demn de toată admiraţia”,
având în vedere că rebelii din regiune au reuşit să opună
rezistenţă armatei ucrainene.
Pogolșa: Îmbogățire ilicită și scandal amoros
Lilia Pogolşa, noua ministră a Educației, Culturii
și Cercetării, a deținut în timpul guvernării comuniste și
celei democrate mai multe
funcții înalte în cadrul acestei
instituții. Pogolșa este un personaj implicat în mai multe
scandaluri de ordin financiar
și amoros.
De pildă, Moldova Curată a scris că numele Liliei
Pogolșa figurează, potrivit datelor Procuraturii Anticorupție, într-un dosar penal pentru îmbogățire ilicită.
În plus, auditorii Ministerului Educației au depistat,
în 2017, mai multe probleme de gestionare a banilor la
Institutul de Științe ale Educației în perioada 2015–2016,
instituție gestionată de Pogolșa.
„Auditul a arătat că Institutul de Științe ale Educației ar fi perceput taxe majorate neîntemeiat la cazarea
în căminul instituției și la serviciile medico-sanitare
prestate de instituția medicală a institutului, din care
surse a plătit unor angajați sporuri salariale nejustificate
de zeci de mii de lei”, se menționează în sursa citată.
„De asemenea, o firmă contractată de institut să asigure alimentarea cadrelor didactice venite la cursuri
de perfecționare ar fi majorat neîntemeiat valoarea
serviciilor cu peste 200.000 de lei, ceea ce a generat
cheltuieli suplimentare din buget.”
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Remanierea de weekend aduce în executiv garnitura de consilieri
ai lui Igor Dodon

Să începem cu cel mai vechi ministru și ruda lui Igor
Dodon, cumătrul Victor Gaiciuc.
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În declarația de avere pentru 2019, Pogolșa a indicat
că este proprietara unui apartament de 108 metri pătrați,
evaluat la 3,1 milioane de ruble rusești. De asemenea,
ea are în posesie un automobil de marcă Porsche și o
casă de locuit de 256,6 metri pătrați.
În perioada guvernării comuniste, Pogolșa a fost
implicată într-un scandal amoros cu ministrul de atunci,
Gheorghe Sima.
Ciocoi: Declarații scandaloase și ofense
la adresa veteranilor Războiului de pe Nistru
Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene,
Aureliu Ciocoi, a fost consilier
prezidențial pentru politică
externă din aprilie 2018 până
în noiembrie 2019, când a fost
învestit în funcția de ministru
al Afacerilor Externe și Integrării Europene în Guvernul
Chicu. A fost schimbat, la patru luni distanță, după formarea noii alianțe PD-PSRM,
revenind în funcția de consilier al președintelui Dodon.
În funcția de ministru, Ciocoi a făcut o declarație
care a scandalizat opinia publică. El a spus că Armata
rusă nu a făcut altceva decât să aplaneze conflictul din
1992 și să oprească vărsările de sânge. Ministrul Ciocoi
nu a reușit să scoată din izolare Republica Moldova,
păstrând relații doar cu Ungaria, Rusia și Turcia.
Usatîi: adjunctul Irinei Vlah
Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi,
a fost director al Proiectului
reabilitarea drumurilor, realizat cu suportul Corporaţiei Provocările Mileniului. În
martie-august 2015, Usatîi
a deţinut funcţia de viceministru la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor, în Guvernul Gaburici.
Ulterior, a fost secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii în Guvernul Filip, după care a
deținut funcția de prim adjunct al bașcanului Găgăuziei,
Irina Vlah. În noiembrie 2019, a fost învestit în funcția
de ministru al Economiei și Infrastructurii în Guvernul
Chicu, dar a fost schimbat, la patru luni distanță, după
formarea noii alianțe PD-PSRM.
Cebotari: Consiliera lui Dodon
Olga Cebotari, viceprim-ministră pentru Reintegrare, a fost în ianuarie
curent recomandă de Chicu
pentru funcția de director
adjunct, şef de secție, la Departamentul Cooperare Economică al Comitetului Executiv al CSI (cota Republicii
Moldova). Olga Cebotari și-a
făcut studiile la Facultatea de Relații Internaționale și
Procese Politice din cadrul Academiei Diplomatice a
MAE al Federaţiei Ruse.
Ilie GULCA

Ankara a susținut
masiv Azerbaidjanul
contra Armeniei, dar
a fost obligată să lase
Moscova să negocieze și să supravegheze
oprirea focului, transmite lemonde.fr. În
fața grupului parlamentar al partidului
său, președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a salutat,
miercuri, 11 novembre, armistițiul semnat, marți seară, de
Armenia și Azerbaidjan, sub egida Rusiei, care pune capăt
celor 44 de zile de ostilități pentru posesia Karabahului de
Munte și consacră o victorie militară azeră. „Bucuria fraților
noștri azeri este și a noastră, mândria lor este mândria
noastră”, a proclamat șeful statului turc.

În Armenia sunt arestați
cei ce nu acceptă acordul
de oprire a focului
Ei au fost interpelați de serviciul de anchetă al parchetului
pentru organizarea ilegală a dezordinilor de masă, după ce au
denunțat acordul semnat sub egida Moscovei. Furia nu scade
după semnarea unui acord consacrând victoria Azerbaidjanului
în conflictul Karabahului de Munte. Zece figuri ale opoziției
armene, care au denunțat acordul, au fost arestate, joi, 12
noiembrie, pentru rolul lor prezumat în manifestații violente.
Opozanții, printre care conducători ai formațiunilor Armenia
prosperă și Dachnaktsoutioun, au fost interpelați de procurori
pentru organizarea dezordinilor în masă.

Rusia aplică sancțiuni
împotriva oficialilor
din Germania și Franța
Rusia introduce sancțiuni împotriva reprezentanților structurilor centrale din Germania și Franța în legătură cu situația
creată în jurul lui Aleksei Navalnîi, scrie TASS. Despre acest
lucru a anunțat, joi, ministrul Afacerilor Externe al Rusiei,
Serghei Lavrov. „Răspunsuri la sancțiunile Germaniei și
Franței vor fi, desigur. Deoarece locomotiva acestor sancțiuni ale UE în cazul lui Navalnîi a fost Germania. Pentru
că aceste sancțiuni vizează direct angajații Administrației
Președintelui Rusiei, sancțiunile noastre de răspuns vor fi
în oglindă”, a spus el.

Grecia impune şi
interdicţie de circulaţie
pe timp de noapte
Grecia, deja în izolare pentru combaterea pandemiei de
COVID-19, a decretat, miercuri, o interdicție de circulație pe
timp de noapte începând de vineri, după o creștere importantă
a numărului infectărilor zilnice care a adus „o presiune” asupra sistemului de sănătate, relatează AFP şi Xinhua, citate de
Agerpres.ro. În condițiile în care circulația a rămas aglomerată
la Atena în pofida izolării impuse de sâmbătă, secretarul de
stat pentru protecție civilă, Nikos Hardalias, a anunţat o
interdicție de circulație pe timp de noapte în întreaga țară.

„Mama este o femeie,
tatăl este un bărbat”
Guvernul Ungariei a propus, marți, un amendament constituțional prin care se urmărește impunerea viziunii creștine
a rolurilor de gen în creșterea copiilor, în contextul în care
partidul naționalist de guvernământ al premierului Viktor
Orban apelează la retorica anti-LGBT pentru a-şi consolida
susținerea în rândul electoratului, informează AFP, citată de
Agerpres.ro. Proiectul de amendament înaintat parlamentului
de ministrul Justiției, Judit Varga, afirmă că trebuie să li se
garanteze copiilor o „creștere bazată pe valori ce decurg din
...cultura creștină a Ungariei”. „Baza relațiilor de familie
este căsătoria”, a declarat ea. „Mama este o femeie, tatăl
este un bărbat.”
I.G.
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Harta lumii

A-politice

Lupta pentru
imagine

Adrian CIUBOTARU
Duminică în Republica Moldova
se va da o bătălie pentru imagine.
Pentru imaginea țării. Aparent, doi
candidați luptă pentru fotoliul de
președinte. În realitate, moldovenii își aleg chipul sub care vor
apărea în următorii patru ani în
lume.
Cine nu realizează acest lucru,
crede că votează o persoană concretă care, odată ajunsă în fruntea
țării, îi va rezolva niște probleme
sau, eventual, va întreține niște
iluzii. Amarul adevăr e că nici unul
dintre candidați nu poate rezolva
nimic. Sau: aproape nimic. Din
două motive. Unu. Președintele
RM este, potrivit Constituției, mai
curând un mareșal al curții decât
un conducător cu puteri depline
al statului. Doi. Nici Igor Dodon,
nici Maia Sandu nu sunt tipul de
oameni care soluționează probleme. Primul candidat mai curând
le creează (din senin), al doilea
știe să le identifice (corect) și să
le spună pe nume (franc), dar, în
loc să le soluționeze, le oblojește
cu experți și le bandajează cu negocieri și dezbateri.
Ambii acționează în funcție de
o ideologemă și, poate, de o prejudecată, mai puțin în funcție de
realități. Primul asudă, interesat,
la vasalizarea țării. Teza lui e și
teza celui care îi câștigă, de fapt,
toate campaniile electorale: „Destrămarea URSS a fost cea mai mare
catastrofă geopolitică a secolului
XX”. Prin urmare, tot ce face Igor
Dodon e orientat spre subminarea
statalității RM, deși dumnealui afirmă, cu sfidător tupeu, contrariul.
Al doilea candidat e marcat
decisiv de experiența pe care a
dobândit-o în Occident. Viziunea
Maiei Sandu pentru RM se construiește pe sinonimia (alții ar zice
„confuzia”) între modernizare și
occidentalizare. Tot ce spune și
face denotă o convingere fermă: reformele ca la carte, ca în Occident,
vor schimba societatea. E greșeala dintotdeauna a reformatorilor
care au încercat să imite (întocmai)
Vestul în țările din lumea a treia.
Poporul nu e un mecanism reglabil prin aplicarea câtorva principii elaborate de societatea civilă
în Power Point, ci o totalitate de
mentalități, (pre)dispoziții și stări
de moment. Doar convergența, în
punctele esențiale, a unor stereotipuri și preconcepții împărtășite
de mai multă lume creează iluzia
de întreg social, de colectivitate.
Maia Sandu nu face parte din
categoria politicianului flexibil,
gata să țină cont de inerțiile locului. Concesiile sunt de neconceput,
în cazul ei, întrucât lovesc direct la
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imagine: o imagine, cultivată grijuliu și metodic, de politician incoruptibil, corect, exemplar. Vorbim
de un factor subiectiv aici care, în
balanța marilor decizii și dileme, a
prevalat întotdeauna asupra altor
factori, obiectivi, inclusiv asupra
interesului general.
Duminică însă nu ar trebui să
conteze pentru noi nici chipul în
sine al Maiei Sandu, asamblat după
comme il faut-ul occidental, nici
fizionomia anacronică de amic al
Rusiei, reșapată întruna de actualul președinte Dodon. Duminică
va trebui să hotărâm care dintre
cele două imagini ni s-ar potrivi
mai bine și, mai ales, ne-ar aduce
mai multe beneficii.
Într-o lume a imaginii, în care
toți, inclusiv Occidentul, au ajuns
să te judece după felul în care te
prezinți și nu neapărat după felul
în care ești cu adevărat, e crucial
să ai un președinte cu care lumea
civilizată să vrea să dea mâna. Maia
Sandu e președintele care ne va
pune din nou țara pe harta lumii.
Adică exact acolo de unde a vrut
să ne șteargă Igor Dodon. Duminică, repet, doar acest lucru are
vreo însemnătate pentru cetățenii
RM. Restul e gargară și dezbatere
sterilă.
Aproape un deceniu în urmă,
Vlad Filat se ținea de mânuțe cu
Angela Merkel. Era o scenă siropoasă, de telenovelă, care nu l-a
ajutat prea mult pe prim-ministrul
nostru de atunci, dar i-a fost de
mare folos țării: timp de câțiva ani,
RM a fost un subiect de discuție și
parte a unor strategii UE în regiune. De aici, Acordul de Asociere,
de aici, asistența financiară pentru
proiecte vitale, pentru dezvoltare.
A venit momentul să îi acordăm și Maiei Sandu șansa de a
ne reprezenta acolo unde această
reprezentare contează. Căci fiecare mână strânsă cu multă căldură
în Occident ar putea însemna un
nou și substanțial câștig pentru
RM. Prin urmare, să nu stăruim cu
îndârjire în principiile, supărările
și mofturile noastre. Să fim pragmatici. Căci duminică nu votăm
un om, ci imaginea țării.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.

Gardul
hulubăriei

C

ineva dintre adepţii Maiei Sandu
propunea ca prima ei decizie, în cazul
în care este aleasă preşedinte, să fie
dărâmarea, simbolică, într-un fel, a
gardului de la preşedinţie. Gardul fricii de popor.
Nu mă interesează gardurile, dar tema poate fi
dezvoltată.

Mircea V. CIOBANU
Exista o tradiţie a gardurilor/
zidurilor, mai ales în epoca feudală, a delimitării teritoriilor.
Există garduri severe şi garduri
frumos ornamentate. Sătenii din
văile pietroase ale Nistrului au
garduri de piatră, cei din codri
au garduri înalte, scândură lângă
scândură, nişte fortăreţe. Gardurile mai curând îi ţin pe cei din interior grămadă, să nu fugă, decât
îi apără de străini. Acest scop îl
au gardurile cu sârmă ghimpată
din jurul penitenciarelor.
Acelaşi scop l-a avut Cortina de
Fier. Ultima: o imagine aparent
metaforică, care delimita ţarcul
sovietic de lumea civilizată, pentru noi real întruchipată de sârma
ghimpată de la Prut, despărţindu-i
pe români de români, precum zidul din centrul Berlinului, despărţind nemţii de Est de cei din Vest.
În oraşe, în spaţiile comune,
gardurile incomodează lumea,
fără a fi neapărat necesare. Există locuri concepute arhitectonic
ca deschise, dar se găseşte câte
vreun „gospodar” îngrădindu-şi
porţiunea (fără ca teritoriul să-i
aparţină). Aceste garduri încep
a incomoda, precum cele din cimitirele noastre, înalte, ascuţite,
sumbre, agresive. Gardul preşedinţiei de acolo e inspirat. Mie
unuia el mi se pare de o semnificaţie şi funcţionalitate minoră,
dar peisajul din centrul urbei ar
simboliza mai multă deschidere,
dacă acesta nu ar exista.
Nenorocitul gard – inutil şi
urâţind centrul oraşului – pe
care-l doreau demolat adepţii
candidatului proeuropean mi-a
sugerat şi alte propuneri de optimizare a hulubăriei, după mine,
un palat prea somptuos pentru
locul pe care îl ocupăm în lume
(şi preşedintele în viaţa noastră).
Nici nu avem bani să-l reparăm şi
întreţinem, ca să nu mai vorbim
de ineficienţa lui absolută. Aş propune să înnobilăm acest monstru
arhitectonic cu plasarea în interior, de exemplu, a unei biblioteci
sau a unei mediateci moderne,
având în dotare cele mai importante ediţii de referinţă din RM,
România, din centrele editoriale
europene, asiatice, americane şi
acces on-line la sursele virtuale, inclusiv la fondurile digitale
ale marilor biblioteci ale lumii.
O poartă spre lume, un tunel de
evadare din îngustimea ţarcului
autohton. Mediateca prezidenţi-

ală, dacă vreţi. Funcţională şi cu
acces liber. Şi atunci, da, gardul
chiar ar fi în plus.
Mă gândesc la nişte săli polivalente cu obiective ştiinţifice,
sociale, culturale. Sau, iată, o
propunere genială a unei compa-

Toţi au avut
bunul-simţ să nu
îngrădească nimic,
mai ales în centrul
urbei! Până şi
Grădina publică,
îngrădită din trei
părţi, la ieşirea spre
bulevard e deschisă.

trioate de-a noastră din Vest: „Ar
fi fain să fie acolo și un muzeu al
ştiinţei pentru copii. Unde copiii
ar experimenta diverse activităţi
din fizică, chimie, astronomie,
matematică, filologie etc., îmi pare
că nu avem aşa ceva acasă...” (şi
un planetariu, pe acoperiş, adaug
eu). Sau un spaţiu pentru proiecte de arte vizuale neordinare. O
instituţie betonat-formalizată (cu
iz de formalină, da), punându-şi
spaţiile la dispoziţia asociaţiilor
creative informale. Cu scoaterea
gardului, în contradicţie cu esenţa
nouă.
O altă idee ar fi (având în vedere epoca în care a fost construit
edificiul – pe locul fostei biserici
luterane!) să fie inaugurat acolo
un muzeu al totalitarismului, vizitatorii căruia să înveţe nu doar
Caricatura la gazetă

trecutul, dar şi căile de evadare
din el. Şi atunci gardul ar putea să
rămână doar pentru accentuarea
ideii de regim concentraţionar.
Sau un muzeu (ecumenic!) EstVest (purtând eventual numele
lui Dimitrie Cantemir), împletind
trecutul antic, european, cu Evul
Mediu, pentru noi – mai curând
oriental (justificând altfel decât
Dodon implicarea turcilor de azi
în reparaţia edificiului), apoi
relaţiile dificile cu Rusia, dar şi
cele permanente cu matricea românească. Şi cum să promovezi
obiective ecumenice după un gard
despărţitor?
Mie unuia mi-ar fi plăcut cel
mai mult să facem acolo o galerie
de artă modernă şi contemporană, ceea ce lipseşte Chişinăului.
Un muzeu al artei deschise, fără
garduri sau cu garduri butaforice, eventual cu nişte segmente de
gard (garduri false, ca în desenele
lui Kafka!), de care artiştii să-şi
agaţe instalaţiile...
Arhitectura, ca nicio altă artă,
ţine cont de spaţiu. Mergeţi o dată
pe bulevardul central din Chişinău, dintr-un capăt în altul, şi veţi
remarca stilistica acestei artere.
Nicidecum foarte unitară, chiar
eclectică, având în vedere că a supravieţuit multor domnitori, ţari,
comisari şi preşedinţi. Dar toţi au
avut bunul-simţ să nu îngrădească
nimic, mai ales în centrul urbei!
Până şi Grădina publică, îngrădită din trei părţi, la ieşirea spre
bulevard e deschisă.
Gardul acesta aminteşte perfect de ţarcul sovietic, în care am
fost ţinuţi decenii la rând, fără
a comunica cu lumea liberă. O
sugestie-amintire a sistemului
concentraţionar şi a cortinei de
fier. El strânge, fricos, orizontul.

MREAJA REȚELELOR
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Un mesaj din partea tinerilor
din lumea paralelă

Cezara VARANIȚA, Canada

Buna ziua „Gazeta de Chișinău”,
Aș vrea să-i transmiteți lui Igor
Dodon un mesaj din partea tinerilor din lumea paralelă.
Am fost obligată să părăsesc R.
Moldova la 14 ani și aș dori să vă
împărtășesc durerea pe care o port
în suflet ca un cetățean simplu
din diasporă.
Având oameni ca Dvs. la putere, a trebuit să asist la separarea
propriei mele familii, deoarece
nu aveam șansa să am un părinte care să mă trimită la studii în
universități prestigioase ori sămi cumpere mașini, telefoane și
haine.
În timp ce câțiva tați profitau
de resursele ascunse, alți tați sau

mame căutau cu disperare să ne
hrănească, să ne salveze și să ne
educe. E bine că copiii Dvs. au
avut suficiente resurse să-l poată
avea pe tata alături, dar nu uitați
că majoritatea copiilor Moldovei sunt într-o totală disperare și
nu eram într-o lume paralelă, în
acel moment, când plângeam de
durere și de rușine pe pământul
nostru.
Având oameni ca Dvs. la putere, a trebuit mai întâi să scriu
această scrisoare în altă limbă.
Trăind pe un alt continent, uit
încet limba maternă, deoarece
vorbesc o altă limbă, care mă ajută
să mă integrez în altă societate.
Am fost nevoită să explic altora motivul plecării mele de acasă
și să le dau numele trădătorilor
care ne-au promis un viitor mai
bun, dar s-au vândut pe rând. Să
știți că mi-a fost rușine de reacția
străinilor care mă ascultau și îmi
amintesc și acum ce îmi spuneau:
E trist și injust, dar cel puțin aveți
vin bun... Dar Dvs. cunoașteți gustul vinului moldovenesc, pregătit
cu decepție după decepție? Vi-l
spun eu că are gust amar și jalnic.
Având oameni ca Dvs. la putere,

Alexandru CAZACU DOR
Am decis! Eu voi vota Maia
Sandu! Pentru că statalismul lui
Dodon e mai periculos decât al
Maiei. Pentru că moldovenismul
lui e mai teribil. Pentru că mutra lui e mai antipatică. Pentru
că minciunile lui sunt mai periculoase. Pentru răpire de persoane în sec. XXI! Pentru fraudarea
alegerilor! Pentru autobuze cu
alegători! Pentru îmbrățișări cu
lideri separatiști! Pentru depuneri
de flori la cetățile noastre furate!
Pentru Diaspora paralelă! Pentru dezbinare! Pentru 900 lei la
pensie! Pentru 25 000 lei amenzi!
Pentru promovarea separatismului de orice culoare! Pentru suspendon-don-dighidon-don-don!
Pentru copiii turci! Pentru copiii moldoveni, ucraineni, bulgari, găgăuzi, ruși din R. Moldova,
care se trezesc dimineața și își fac
singuri ceaiul, și singuri își calcă
cămașa, pentru că mama și tata
sunt în străinătate… Unde-o fi,
mama ei de străinătatea ceea….
Pentru toată scârba și greața
pe care mi-a produs-o din momentul când a decis că retorica

a trebuit să plâng în fiecare seară
când întâlneam un moldovean din
diaspora pe stradă. De ce? Căci,
aflându-ne într-o țară străină,
privirea noastră rezumă durerea
noastră comună fără să schimbăm
o singură vorbă. Imaginați-vă că,
dintr-o singură privire, noi, diaspora, suntem capabili să percepem
rănile nedreptății, corupției, viitorului nostru furat și ale viselor
noastre spulberate.
Având oameni ca Dvs. la putere, inima noastră strigă cu disperare pentru ajutor, indiferent
unde locuim. Ea strigă în miez
de noapte și prin vise pentru a
ne reaminti de mormintele celor
apropiați, de casa părintească, de
locurile din copilărie și de prieteni.
În fine, având oameni ca Dvs. la
putere, Dumnezeu vede injustiția,
pe care, din păcate pentru Dvs.,
nici un ritual religios nu o poate
salva. Dar în schimb ea va rămâne
pentru totdeauna pe conștiința
Dvs. Amintiți-vă că suferința
noastră se aude peste tot și că
totul se răsplătește la vremea sa.
Dacă mai aveți un pic de credință,
vă implor să vă treziți!

multe!
Eu voi vota Maia Sandu! Pentru că, vai, ce zile ne așteaptă cu
un Parlament de stânga! Dodon,
Usatâi, Șor! Practic, PAS va fi
unicul partid de dreapta la guvernare! Pentru că altă dreaptă,
în R. Moldova, nu mai există!
Sper să apară ceva nou până la
Parlamentare! Tare sper să apară
un partid de dreapta cu oameni
noi! Onești! Care vor lupta pentru
viitorul european al acestui stat!
Dar azi, avem ce avem!
Mi-ați zis că trebuie să votez
oamenii buni! Și eu îi voi vota!
Pentru ca să am dreptul să îi întreb peste un an sau doi ce au
făcut.
Aștept eu să schimbe Maia Sandu politicile stataliste existente?
Nu. Aștept eu că Maia Sandu va
deveni un promotor înflăcărat
al Unionismului? Nu! Dar liderii unioniști nu mai sunt pe liste, deci, votăm răul cel mic! Așa
mi-ați zis! Și eu sunt obișnuit să
votez răul mai mic! De ce, acum,
nu aș face-o?! Din orgoliu?! Nu!
Nu-i voi permite lui Dodon să
câștige, din simplul fapt că nu
mă regăsesc întru totul în politicile Maiei Sandu! Până la urmă,
politica e arta compromisului și
trebuie să învățăm toți să fim un
pic politicieni, dacă mergem la
vot! Și acceptăm compromisul!
Și eu voi vota Maia Sandu! Pentru ca Dodon să plece în istorie cu
toată șaica lui de experți, cu hărți
rupte și kulioace cu calendar!
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Nu mă duc și gata!

Voi vota Maia Sandu!
„moldovenistă” îi poate aduce
capital politic!
Eu voi vota Maia Sandu! Pentru
că așa au decis liderii unioniști!
Liderii noștri, ehehei! unioniști-bărbați!!! Au luptat ca niște
zmei pentru înfrângerea asta dezastruoasă! Unii din ei mai luptă
și acum! Unii din ei, ehehei!! câtă
experiență de aur au adunat pentru a strânge 1%!!! Unii din ei dau
impresia că au uitat de propriul
partid și s-au angajat în staff-ul
de propagandă al altora! Dar ei nu
votează pentru Maia! Ați înțeles?
Ei votează împotriva lui Dodon!
Ah, cum i-ați șmecherit pe toți!!
Ah, jmecheroilor!!! Bravo!! Bravo!!
Păi, dacă voi „da!”, de ce eu „nu!”??
Doar că eu voi vota Maia Sandu! Nu cred că o fi introdus CECul faza asta cu „împotriva lui Dodon” în buletin! Eh, ce știu ei?!!
Eu voi vota Maia Sandu! Pentru
că, sunt sigur, Maia are talentul
unic de a transforma orice succes
în înfrângere!! Și orice victorie
în eșec! Maia nu va da cu oiștea
în gard, pentru că ea gardul îl va
scoate!
Maia merită să învingă oricum!
Cu sau fără Năstase, Filat, Dodon,
Usatîi! Pentru că o doare pentru
țară! Va fi greu! Pentru că e insuportabil de greu să te trezești
președinte al unui stat și să înțelegi că nu poți face nimic fără
majoritate în Parlament! Poți da
medalii! Poți transmite mesaje de
Crăciun! Poți merge la Condrița! În rest, nu prea poți schimba
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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)

Julieta SAVIȚCHI

M-a sunat azi procurorul Bazatin și mi-a zis să vin să fac declarații în calitate de martor în dosarul
pentru tortura din aprilie 2009, în
care în calitate de parte vătămată
este soțul meu. Dacă aș fi acceptat,
ar fi fost pentru a cincea oară.
Dar nu mă voi duce. Au trecut
ani și de atunci s-au întâmplat
multe. În primul rând, am născut
un copil. Acum e în clasa a 5-a. De
cel mai mare nu mai zic nimic, e

flăcău, mai înalt ca mine.
În acest timp, Filat a fost premier, deputat, inculpat și deținut.
Am fost marcați de perioada Plahotniuc și am ajuns să trăim zilele
căderii sale. L-am răbdat președinte pe Dodon și sperăm că vom trăi
clipele pe care le-am mai trăit un an și ceva în urmă, când a căzut
un regim. A căzut regimul de vize și am căscat și eu nițel gura prin
niște țări din Europa.
Cei doi torționari inculpați în dosar, din simpli ofițeri, au ajuns
colonei. Unul a reușit să-și manifeste pe deplin „talentul”, ajungând
șef la Penitenciarul nr. 13, să se îmbogățească pe seama deținuților,
apoi să șteargă putina.
În acest timp am fost cumătră mare de vreo 50 de ori, am ajuns
căruntă (sughiț bun la cel care a inventat vopseaua pentru păr) și
am mai adăugat niște kilograme. Și am mai pierdut din sănătate.
Am sădit un cireș, un măr, câțiva nuci și mulți trandafiri în grădina
de la Chișinău. Pomii sunt mari, nucii umbresc jumătate de grădină.
Au plecat din viață mai multe persoane dragi mie, dar și martori
din dosarul lui Tolea.
De fapt, Tolea a fost condamnat de câteva ori pentru huliganism,
dar a câștigat la CEDO. Și eu am câștigat la CEDO.
Câteva prietene de ale mele au ajuns bunicuțe.
Iar dosarul se află pe rol în prima instanță.
Acum îmi spuneți voi mie, pot să mai cred în justiție, în finalitatea
acestui caz? Mai are sens să mă duc să pierd timpul, să risc să mă
contaminez cu noul virus?
Nu mă duc și gata!!!!
Așa i-am răspuns Dlui procuror. Omul legii m-a amenințat că va
dispune aducerea forțată. Multe am văzut, să o vedem și pe asta.

Momentul oferit de istorie
nu trebuie ratat
Au rămas zile numărate și vom
afla cât de maturi suntem ca societate. Până atunci, însă, o mică, dar
importantă observație. Unii sunt
atât de neputincioși, impotenți,
frustraţi şi disperaţi, probabil au
coșmaruri noaptea, încât au depășit orice limite ale bunului-simț, în
Vasile MUNTEANU
primul rând, față de alegător. Nu
am mai văzut oameni care pretind
la o funcţie în stat care să urască
atât de mult societatea din care fac parte, să o dispreţuiască, să o
desconsidere într-un hal fără de hal, aşa cum o fac unii dintre cei
care, în loc să unească societatea, o divizează, plasează oamenii
pe baricade.
O funcţie nu se obţine cu orice preţ. Nu prin discursuri care propagă ură şi agresivitate, nu prin declaraţii războinice care dezbină şi
seamănă discordie în societate, nu prin cinism. În ultima perioadă,
din păcate, spaţiul public, cu acceptul tacit al unor instituţii ale
statului, este otrăvit cu falsuri care, pentru o minte lucidă şi cât
de cât informată, reprezintă opera unor minţi care au nevoie de
un psiholog, cel puţin. Revin la ceea ce spuneam: propagând nişte
falsuri, în ideea de a obţine bile electorale, desconsideri alegătorii,
îi crezi proşti, lipsiţi de capacitatea de gândire şi analiză, o masă
amorfă pe care o poţi manevra cum îţi doreşte rânza, utilizând
instrumente mârşave de manipulare şi îndobitocire, asmuţindu-i
unii împotriva altora.
Atâta ură, dezbinare şi minciună pot semăna doar cei care sunt
străini faţă de problemele, năzuinţele şi idealurile neamului în care
le-a fost hărăzit să se nască, doar cei care vor rău acestui petic de
pământ blestemat de soartă şi istorie, pe care vor doar să-l stăpânească, dar nu să îl slujească în interesul oamenilor necăjiţi, care
au mai rămas în această republică văduvită de viitor.
Din păcate, nu e o noutate, instituțiile competente sunt impotente
în curmarea acestor grave probleme. Se fac a nu vedea cum aceste
falsuri sunt răspândite prin intermediul unor posturi de radio, de
exemplu. Doar de noi depinde dacă mai tolerăm acest comportament şi atitudine faţă de noi ca societate, dacă permitem să fim
desconsideraţi în continuare şi să fim prizonierii întunericului, ai
minciunii şi prostiei.
Istoria le pune pe toate la locul lor şi, la anumite perioade de
timp, oferă şansa unor schimbări, doar că momentul oferit de istorie
nu trebuie ratat. Tot ce e construit pe minciună are picioare de lut.
Indiferent de opţiunile electorale, ideologice, geopolitice, oamenii
trebuie să iasă la vot şi să decidă în ce fel de stat vor să trăiască.
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Două companii transnistrene sunt cele mai mari importatoare de țigări din R. Moldova

Brokerul lui Dodon
în contrabanda cu țigări

A

lmavis și Tabimport deschise recent
au adus în R. Moldova aproape
aceeași cantitate de țigări precum
marii jucători de pe piața mondială
a produselor de tutun – Philip Morris, Japan
Tobacco International sau British American
Tabacco. Prejudiciul adus statului, doar în 2020,
se ridică la 60,2 milioane de dolari
sum local, iar cea mai mare parte
este introdusă prin contrabandă
în Moldova, Ucraina, România,
Polonia și alte state ale UE.
Temei serios de investigații
anti-dumping

Ilie GULCA
Numai în primele nouă luni
ale anului 2020, ianuarie–septembrie, au fost aduse în R. Moldova peste 3,3 miliarde de țigări,
echivalentul a 165 de milioane
de pachete de țigarete, conform
datelor oferite de Serviciul Vamal. Chișinăul tolerează această
schemă, chiar dacă importurile
depășesc de trei ori cererea de
piață din Transnistria de 500 de
milioane de pachete anual.
Dacă ar fi să raportăm cantitatea de țigări importată în stânga
Nistrului la numărul de locuitori
(470.000), unei persoane i-ar reveni câte 155 de pachete doar în
aceste prime nouă luni ale anului
în curs.

Expertul Transparency International Moldova, Veaceslav
Negruța, estimează că prețurile
țigărilor indicate în facturile Tabimport și Almavis este aparent
subevaluată, sugerând o compara-

Sheriff în 2012–2014, documentată într-o amplă operațiune la
nivel european de către Europol –
„Rețeaua de Est a gulerelor albe”.
Filierele belarusă
și chinezească
Mai exact, Almavis și Tabimport aduc țigări din Belarus, China și Hong Kong (via Slovenia).
În perioada ianuarie-septembrie,
Tabimport a introdus în Transnistria 732 de milioane de țigarete
din China și Hong-Kong, în timp
ce Almavis a adus 721 de milioane
de țigarete din Belarus.
Potrivit unui invoice, firma Almavis a cumpărat, de exemplu, în
aprilie 2020, din Belarus 1.800 de
cutii, echivalentul a circa 900.000
de pachete de țigări (de 20 de țigarete) în valoare de 144.500 de
dolari americani. Țigările au fost
achiziționate de la fabrica bela-

orașului Rezina din partea socialiștilor, însă a pierdut cursa electorală în fața contracandidatului
său, Simion Tatarov.
Declarația de avere a lui Rotari
și o listă a candidaților socialiști
la funcția de consilier raional Rezina indică faptul că acesta a fost
broker vamal la SRL Broctrimex.
Rotari a fost angajat al Serviciului
Vamal din 1993, obținând gradul
de locotenent-colonel și funcția
de șef al Postului Vamal din același oraș. El a refuzat să vorbească
cu reporterii CIJM despre activitatea firmei sale și serviciile
prestate pentru Tabimport.
„Eu nu am nicio firmă, nu am
nimic. Am doar apartament... Să
nu îmi mai telefonați [...] Să nu
scrieți nimic despre mine, altfel
ne întâlnim în altă parte!”, ne-a
amenințat consilierul socialist.
Fondarea celor două companii
în Transnistria și licențierea lor în

Almavis și Tabimport
au adus aceeași cantitate
ca și jucătorii
de pe piața mondială
În condițiile în care, în medie,
un tir are o capacitate de peste
1.000 de cutii cu țigări (50 de
cartușe a câte 10 pachete fiecare),
în R. Moldova au intrat peste 330
de tiruri în perioada indicată.
Astfel, valoarea totală a țigărilor importate este de aproape
50 de milioane de dolari, având
în vedere că un tir de țigări costă
în medie 150.000 de dolari. Din
totalul de 3,3 miliarde de țigarete
aduse în R. Moldova, circa 1,45
miliarde, echivalentul a 145 de
tiruri, au mers numai în regiunea
transnistreană. Valoarea acestor
transporturi se ridică la circa 22
de milioane de dolari.
Cele două firme, la fel ca toți
agenții economici din stânga Nistrului, sunt scutite de taxa pentru
dreptul de import și export și, în
plus, de taxa pentru poluare. De
asemenea, Almavis și Tabimport ignoră legislația vamală a
Republicii Moldova, care prevede
importul în Transnistria doar a
cantităților necesare pentru asigurarea consumului intern.
Odată aduse țigările în Transnistria, fără a fi declarate, o parte
infimă se păstrează pentru con-

ție cu prețul per unitate declarat
de alți importatori.
„În cazul unei valori cu mult
sub valorile produselor similare,
ar putea fi temei serios de investigații anti-dumping (Consiliul
Concurenței)”, a menționat Negruța.
Negruța a explicat că acciza
pentru țigări de import se calculează după următoarea formulă:
540 lei +13%, dar nu mai puţin
de 700 de lei (35 de euro) per
1.000 de țigări.
„Suma estimativă minimă,
pierdută de bugetul de stat din
acciza pentru țigări (costul politicii fiscale) este de aproximativ 50,75 milioane de euro [60,2
milioane de dolari] pentru 1,45
miliarde de țigări.”
De fapt, Almavis și Tabimport
sunt succesoarele unei largi scheme de contrabandă de țigări, aplicată de holdingul transnistrean

rusă OAO Grodnenskaya Tabacinaya Fabrika „Neman”.
Almavis a achiziționat mai
multe mărci de țigări – NZ, Fast
și Portal Silver Power – la prețuri
variind între 0,15 și 0,21 cenți per
pachet. La rândul său, Tabimport,
conform unei alte facturi, a cumpărat din China, prin Slovenia,
1.180 de cutii de țigarete de marca
„Ashima Luxury Size” în valoare
de 147.500 de dolari.
Omul lui Dodon
de la Rezina
Documentele obținute de CIJM
arată că serviciile de brokeraj au
fost prestate de Broctrimex SRL,
firmă fondată de Eleonora Rotari,
soția consilierului orășenesc și
raional PSRM de la Rezina, Valentin Rotari. În timpul alegerilor
locale din octombrie 2019, Rotari
a candidat la funcția de primar al

august 2019 de către Agenția Servicii Publice (ASP) de la Chișinău
se explică prin interzicerea magazinelor duty-free pe teritoriul
Transnistriei de către Guvernul
Sandu în iulie 2019.
La 15 octombrie 2019, Serviciul de Informații și Securitate
(SIS) a informat-o pe prim-ministra Maia Sandu despre activitățile infracționale ale unor
întreprinderi din regiunea transnistreană specializate în importul și comercializarea produselor
de tutun. O notă similară a fost
expediată de SIS la 28 octombrie directorului ASP de atunci,
Mircea Eșanu, solicitându-i suspendarea licențelor pentru Tabimport și Almavis.
În cele din urmă, ASP nu
le-a mai retras licența celor
două companii. Mai mult, la 13
februarie 2020, aceeași instituție,
în frunte cu noul director,

Alexandru Leapin, a licențiat din
nou Almavis, iar la 19 februarie
– Tabimport.
După expirarea celor șase
luni, pe 27 iulie 2020, Almavis
și Tabimport au depus actele necesare pentru o nouă prelungire
a licenței. Cererile au fost depuse
cu o zi înainte de întâlnirea din
28 iulie 2020 dintre președintele
Igor Dodon și liderul separatist de
la Tiraspol, Vadim Krasnoselski,
la reședința prezidențială de la
Condrița.
Cadourile
guvernului Chicu
Ulterior, la câteva zile după
întrevederea de la Condrița, pe
3 august 2020, Guvernul Chicu
a extins decizia de a scuti companiile transnistrene de taxa pentru
drepturile de import sau export,
cu condiția rămânerii mărfurilor pe teritoriul Transnistriei
prin trei puncte vamale situate
la frontiera moldo-ucraineană
(pe segmentul transnistrean).
Este vorba de punctele vamale
Pervomaisk-Cuciurgan, Goianul
Nou-Platonovo și Novosavițkoe-Cuciurgan.
Chișinăul a prelungit scutirea
companiilor din stânga Nistrului de a nu mai plăti niciun fel
de impozite statului Republica
Moldova (taxe vamale) până în
februarie 2021.
Ulterior, pe 7 august 2020,
ASP a prelungit, la rândul său,
licența de import/export pentru
Almavis și Tabimport pentru
alte șase luni până pe 14 februarie 2021, respectiv, 19 februarie
2021.
ASP a comunicat că a consultat
organele de drept abilitate și că a
eliberat licențe pentru importul
produselor din tutun companiilor
vizate strict în concordanță cu
legislația în vigoare.
De partea cealaltă, SIS a precizat pentru reporterii CIJM
că Almavis și Tabimport, utilizând facilitățile fiscal-vamale,
transportă în stânga Nistrului
cantități de țigări care depășesc
considerabil necesitățile interne
ale regiunii.
În același timp, a subliniat
Serviciul, pe teritoriul național
și al altor state se efectuează
capturi de țigări de contrabandă,
care, potrivit datelor sale, provin
din loturile importate de agenții
economici transnistreni.
Până la emiterea licențelor
pentru Almavis și Tabimport,
contrabanda de țigări în regiunea transnistreană se efectua prin
intermediul firmelor care dețineau licențe pentru funcționarea
magazinelor duty-free controlate
de Sheriff.
Anchetă realizată în cadrul
Centrului de Investigații
Jurnalistice din Moldova

OBSERVATOR

GAZETA de Chișinău

11
Vineri / 13 noiembrie / 2020

Despre cheltuielile neraportate
pentru publicitatea
candidatului Igor Dodon
„Fiecare cetățean este în drept să vină cu o sesizare către CEC. Ulterior,
aceasta e obligată să vină cu un răspuns

Î

n perioada campaniei electorale candidații
au desfășurat diverse activități de
promovare a imaginii, cum ar fi întâlniri cu
alegătorii, publicitate TV, radio, internet,
ziare, pliante, bannere etc. Cheltuielile suportate
de către fiecare candidat sunt acoperite din
donațiile primite de la persoanele fizice din țară
și de peste hotare și de la agenți economici.
Bani neraportați în cea
de-a șasea săptămână
de alegeri prezidențiale

Sergiu BEJENARI
Deși pentru campania electorală la alegerile prezidențiale nu
sunt prevăzute cheltuieli din subvențiile primite de către partide
de la stat, în rapoartele prezentate
săptămânal la Comisia Electorală
Centrală (CEC) candidații trebuie
să indice cheltuielile din sumele
de bani și servicii sau bunuri materiale primite din donații.
Având în vedere că transparența și integritatea unor actori politici din Republica Moldova este
cam șubredă, am decis să verificăm din sursele publice accesibile
oricărui cetățean cheltuielile oficiale și neoficiale ale candidaților
la funcția de președinte.
Am analizat liniile de buget
destinate pentru cheltuielile de
publicitate, mai exact pentru
publicitatea prin intermediul
mijloacelor electronice de informare, indicate în rapoartele
financiare prezentate la CEC de
cei doi candidați electorali din turul doi la alegerile prezidențiale.
Comparând sumele publicate de
rețeaua de socializare Facebook
cu cifrele prezentate în rapoartele
CEC, am identificat că unul din
candidați a uitat să raporteze toți
banii cheltuiți.

Dacă în primul tur, pe pagina
oficială de facebook a candidatului
Igor Dodon, nu a rulat nici o publicitate, atunci în cel de-al doilea tur
al campaniei au apărut reclame și
pe această platformă de socializare.
În perioada 3-6 noiembrie, au rulat
opt publicități active, al căror cost
per bucată este de 100 de euro. În
total, ar fi în jur de 16600 de lei,
adică cu 11600 de lei mai mult decât
suma de 5000 de lei raportată la
CEC pentru această perioadă, pe
linia de buget destinată publicității
online a candidatului Igor Dodon.
Am încercat să obținem o reacție
de la cineva din echipa actualului
președinte și am apelat la trezoriera candidatului Igor Dodon,
Olga Rață, însă aceasta nu a oferit
un comentariu despre cheltuielile
respective, solicitând să-i fie adresată întrebarea printr-o scrisoare
oficială. „Eu pot nici să nu vă cred
că dumneavoastră sunteți de la
ziar”, a comentat Olga Rață și ne-a
recomandat să luăm legătura cu
purtătorul de cuvânt. Am apelat și
la Nicolae Fomov, reprezentantul
cu drept de vot consultativ la CEC,
din partea candidatului Igor Dodon,
dar acesta nu a răspuns la telefon.
Pe pagina candidatei Maia Sandu, în perioada 4-6 noiembrie, au
rulat 25 de campanii sponsorizate
cu câte 100 de euro, în total, 2500
de euro sau aproximativ 50.500
de lei.
Totodată, au mai fost pornite 25
de campanii sponsorizate cu înce-

„Promisiunea”, ilustrație de Pawel Kuczynski

pere de pe 5 noiembrie și încheierea
pe 10 și 11 noiembrie, pentru care
au fost extrase cheltuielile doar parțial și urmează să se regăsească în
raportul din 13 noiembrie.
În raportul prezentat pe 6 noiembrie la CEC pentru săptămâna
a șasea de campanie electorală, cu
privire la cheltuielile pentru publicitatea pe Facebook sunt indicate
două transferuri, unul de 30 de mii
și altul de 50 de mii de lei, ceea ce
corespunde cu sumele prezentate
de rețeaua de socializare Facebook
care pot fi accesate transparent de
orice persoană.
Trezorierul candidatei Maia
Sandu, Artur Mija, a explicat că în
anexele la rapoartele săptămânale
prezentate la CEC „se reflectă mai
multe cheltuieli precum Google,
Facebook, plasarea de bannere online și transmisiunile live de la privesc.eu. Pentru fiecare sumă există
descifrare. În anexele la raportul
de cheltuieli sunt indicate detalii
referitor la sumele pentru fiecare
săptămână, companiile spre care au
fost transferate și alte descifrări.”
CEC-ul, în rol de colector
de informații
Codul penal conține sancțiuni

și prevederi legate de finanțarea ilegală a partidelor. Punctul (1) din art. 181 din Codul
penal spune că „Falsificarea
rapoartelor privind gestiunea
financiară a partidelor politice
şi/sau a rapoartelor privind finanţarea campaniilor electorale
în intenţia de a substitui sau a
ascunde identitatea donatorilor,
volumul mijloacelor acumulate
ori destinaţia sau volumul mijloacelor utilizate se pedepseşte
cu amendă în mărime de la 550
la 8500 de unităţi convenţionale
sau cu închisoare de pînă la 3
ani, în ambele cazuri cu privarea
de dreptul de a ocupa anumite
funcţii sau de a exercita anumite
activităţi pe un termen de până
la 5 ani”.
Elena Prohnițchi, directoarea
adjunctă a Asociației „ADEPT”,
relevă că „inclusiv Codul contravențional spune că utilizarea
fondurilor nedeclarate, neconforme sau venite din străinătate se
sancționează cu amendă aplicată persoanelor fizice și celor cu
funcții de răspundere. De fapt,
în Codul electoral este prevăzut
că CEC doar colectează datele,
verifică dacă sunt conforme cu
modelul de raportare pe care îl au

ei, apoi le publică pe pagina web
și la asta se reduce totul.
Pentru a fi aplicate sancțiunile, fiecare cetățean este în drept
să vină cu o sesizare către Comisia Electorală Centrală. Ulterior
CEC-ul este obligat să vină cu un
răspuns. Dacă este în perioada
electorală, atunci răspunsul trebuie să vină până în ziua alegerilor.”
Ținem să menționăm că analiza prezentată în acest articol a
fost elaborată în baza rapoartelor
financiare ale candidaților din turul doi la alegerile prezidențiale,
prezentate la CEC pe 6 noiembrie.
Cheltuielile totale de publicitate
pentru cea de-a șasea săptămână
din campania electorală sunt de
391.572,65 lei la Igor Dodon și
237.635,56 lei la Maia Sandu.
Pe de altă parte, fostul candidat la președinție, Renato Usatîi,
spune că se va adresa Comisiei
Electorale Centrale (CEC) cu solicitarea de a exclude candidatul
susținut de PSRM la alegerile prezidențiale, Igor Dodon, din cursa
electorală. Se întâmplă după ce la
tipografia de stat Universul din
centrul Capitalei au fost depistate
mai multe ziare electorale care
ar fi fost tipărite aici într-un tiraj
mult peste cel declarat de Dodon,
scrie „Ziarul de Gardă”.
La o emisiune de la Jurnal TV,
Renato Usatîi acuză că Igor Dodon ar fi tipărit peste 2 milioane
de ziare, iar cheltuielile pentru
aceste servicii nu au fost incluse
în rapoartele financiare depuse
la CEC, ceea ce reprezintă o încălcare a legislației.
Relevăm că, în cazul folosirii
de către concurentul electoral a
fondurilor financiare şi a materialelor nedeclarate sau al depășirii
cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral, sau
al utilizării de către concurentul
electoral a mijloacelor financiare
din străinătate, CEC poate solicita excluderea unui candidat
din cursă, prin hotărâre judecătorească.

Alegătorii sunt îndemnați să raporteze
încălcările electorale
Alegătorii sunt îndemnați să fie vigilenți
și să sesizeze orice încălcare electorală.
Asociația pentru Democrație Participativă
„ADEPT” a lansat un video explicativ cum
poate fi identificată o încălcare electorală
și cum poate fi aceasta raportată, transmite IPN.
În video se explică faptul că drept încălcare electorală sunt considerate cazurile
de oferire a cadourilor electorale în ajunul
scrutinului sau chiar în ziua alegerilor, sau
oferirea de bani în schimbul promisiunii

de a vota un anumit candidat.
Alegătorii sunt îndemnați să raporteze

și cazurile de implicare a cultelor religioase
în agitația electorală și cele de presiuni
exercitate de conducătorii instituțiilor
asupra angajaților să voteze un candidat
anume. Să raporteze agitația electorală în
ziua alegerilor și transportarea organizată
a alegătorilor la secția de votare pentru a
vota un anumit candidat.
În filmuleț se mai explică și cum pot fi
raportate toate aceste nereguli. Alegătorul
este îndemnat să filmeze sau să fotografieze cu telefonul mobil încălcarea. Să acce-

seze www.alegeri.md și să apese butonul
„semnalează încălcarea”. Să completeze
formularul și să încarce imaginile cu neregula observată.
ADEPT va expedia la organele competente sesizarea.
Pagina electronică www.alegeri.md a fost
creată cu suportul Fundației Soros Moldova
prin implementarea Proiectului „Alegerile
prezidențiale 2020: informăm alegătorul,
sporim participarea conștientă”.
radiochisinau.md
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„Muzica ne oferă,
mereu, revelații”
Interviu cu Pavel Gamurari, compozitor, președinte al Uniunii Compozitorilor
și Muzicologilor din Republica Moldova
– Stimate dle Pavel Gamurari, vă rugăm să ne povestiți, pentru început, unde
ați cântat primele cântece în copilărie? Acasă, în
stradă, la școală, pe vreo
scenă?
Pe la patru ani, părinții miau cumpărat un acordeon mic
(cu 32 de bași), la care cântam
cântece la auz. Chiar și primele
„concerte” le-am susținut la acea
vârstă – acasă, în fața rudelor, și la
grădiniță, pentru copii. Au urmat
evoluări în componența corului
de copii, concerte organizate la
diferite sărbători. Eram activ la
acest capitol.
– Unde ați studiat muzica?
Ce instrument ați studiat?
Am învățat la Liceul „N. Iorga”,
care are o catedră muzicală cu următoarele secțiuni: solfegiu, cor,
orchestră, instrument, ansamblu.
Din clasa 1 am început să învăț
acordeonul și teoria muzicii. În
clasa a doua, părinții mi-au luat
un acordeon mai mare (cu 80
de bași). Acest lucru era necesar
pentru toți elevii acordeoniști.
Evident că nu am avut parte de
un instrument performant, dar era
un acordeon de calitate germană,
suficient pentru a studia la nivelul școlii de muzică. După clasa
a 10-a, am hotărât să-mi continui studiile muzicale la Colegiul
de Muzică „Ștefan Neaga”. Dar
nu în calitate de interpret, ci de
teoretician-muzicolog. În acești
patru ani de studii la Colegiu am
încercat să compun primele mele
lucrări. Evident, la început erau
niște miniaturi pentru pian, dar,
pe parcurs, odată cu aprofundarea cunoștințelor muzicale, s-a
extins și paleta de genuri și forme
muzicale.
– Cum ați decis să studiați compoziția? Cine v-a
îndrumat?
Înainte de absolvirea Colegiului mă gândeam să studiez în continuare muzicologia la Academia
de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Compoziția îmi
părea un domeniu care necesită
o super-pregătire, mult talent și
calități deosebite. Am făcut câteva
lecții cu Pavel Rivilis, un Maestru
al școlii componistice naționale.
Mai târziu, el a devenit profesorul
meu la componistică.
– Menționați, vă rog, cele
mai reprezentative lucrări
muzicale create de Dvs.
Voi menționa, în primul rând,
lucrarea „Archaika”, trio pentru
clarinet, violoncel și pian. Ea a
fost interpretată de mai multe ori
în România, Rusia, R. Moldova,

– Programul acestui festival a inclus și lucrarea Dvs.
„Archaika”. În ce mod ați
elaborat-o? Ce v-a inspirat?
„Archaika” reprezintă un dialog
de epoci, stiluri, tehnici. Am folosit teme apropiate coralului gregorian, îmbinate cu teme folclorice
românești. Lucrarea e scrisă în
formă de rondo, refrenul reprezentând motivele coralului, iar
părțile mediane – teme folclorice
românești: horă și sârbă.

Spania. O altă lucrare camerală
este „Divertisment” pentru cvintet
de corzi, care a obținut în 2013
Premiul I la Concursul Internațional de Compoziție „Alexandru
Zirra” din Iași, fiind și interpretată în cadrul Concertului de
Gală al acestui concurs. Creația
simfonică este reprezentată de
lucrarea „Tablouri postbelice” – o
lucrare cu subiect dedicat perioadei postbelice. „Tablourile…”
au fost interpretate la Festivalul
Internațional „Zilele Muzicii Noi”
(la pupitrul dirijoral a fost Denis
Ceausov), dar și în Belarus, în cadrul concertului „Primăvara moldovenească”. O altă lucrare simfonică, interpretată în cadrul ediției
a XXVII-a a Festivalului „Zilele
Muzicii Noi” (ZMN), este „Eterosaxofonia”, dirijată de maestrul
Oleg Palymski. Și încă o lucrare,
premiată la nivel internațional, se
numește „Tablouri Simfonice”, ea
a răsunat la Concursul Internațional „Renaissance”, în Gyumri,
Armenia.
– Care sunt cele mai recente piese compuse de Dvs.?
Am finalizat de curând un ciclu vocal-simfonic pe versuri de
Nichita Stănescu. E un ciclu din
cinci părți, pentru mezzo-soprană,
bariton, declamator și orchestră
simfonică. Urmează să fie înregistrat, iar ulterior va fi inclus în
ediția următoare a Festivalului
Internațional ZMN.
– Câți membri are în prezent Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din
R. Moldova (UCMM), al
cărei președinte sunteți
din 2016?
În prezent, în componența
UCMM sunt 82 de membri: compozitori și muzicologi. Începând
cu 2016, de când sunt președinte,
Uniunea s-a îmbogățit cu încă 17
noi membri – specialiști tineri, cu
perspectivă profesională.
– Cine sunt compozitorii
cei mai în vârstă din R.
Moldova?
Decanii de vârstă ai UCMM
sunt maeștrii Oleg Negruța, Teodor Zgureanu, Eugen Doga... Ei
mai compun muzică, spre bucuria
noastră. Le dorim multă sănătate!
– Numiți câțiva compozitori tineri. Ce genuri de
muzică, stiluri, teme muzicale abordează ei?
O voi menționa, bineînțeles, pe
Lidia Ciubuc, care a susținut multe concerte în R. Moldova și peste
hotare. Este și compozitoare, și
pianistă de performanță. L-aș
remarca și pe Marian Ungur, el

Pavel Gamurari, compozitor, președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor
din Republica Moldova

este mai aproape de muzica de
film, dar activează cu succes și
în domeniul muzicii ușoare. Îl
menționez de asemenea pe Maxim Cotruță, care scrie muzică
pentru filme. Mihaela Handuca
este o tânără care îmbină perfect
activitatea componistică cu cea
interpretativă, fiind o vocalistă
jazz de nivel internațional. Aurel
Băluță, un tânăr compozitor, are
în palmares premii internaționale
pentru lucrările sale academice.
– Care sunt cele mai importante evenimente organizate de UCMM?
Un eveniment anual important,
atât pentru UCMM, cât și pentru întreaga comunitate culturală
națională și internațională este
Festivalul Internațional de Muzică Contemporană „Zilele Muzicii
Noi”, fondat de Maestrul Ghenadie Ciobanu în 1991. Anul acesta
a avut loc Ediția a 29-a, ea s-a
desfășurat în octombrie 2020, fiind adaptată condițiilor de pandemie. A fost o ediție foarte reușită,
apreciată de mulți specialiști, dar
și de publicul meloman. În 2021,
vom avea o ediție aniversară care,
sper, va fi una specială.
Un alt eveniment este Concursul Național de Compoziție și Muzicologie, ajuns la cea de-a 25-a

ediție. Datorită acestui Concurs
este stimulată creația componistică și cea muzicologică.
Evident că avem și alte proiecte și evenimente, de exemplu,
„Muzica românească de pe ambele maluri ale Prutului”, organizat în parteneriat cu Institutul
Cultural Român la Chișinău, în
cadrul căruia sunt invitați interpreți, compozitori și dirijori din
România.
– Festivalul Internațional
„Zilele Muzicii Noi”, desfășurat între 11-18 octombrie 2020, a fost o ediție
online? Cine a participat?
Toate concertele au fost difuzate online. Am avut șapte
concerte de muzică camerală:
recitaluri de pian (Erika Crino
din Italia și Larisa Soboleva,
SUA), de percuție (Aldo Aranda
din Mexic), au evoluat și cvartetul
de corzi al profesorilor AMTAP,
Ansamblul de muzică contemporană din București „DevotioModerna” condus de Carmen
Cârneci, Ansamblul MOLOT din
Sankt-Petersburg. La încheierea ediției a susținut un concert
cameral Ansamblul de muzică
contemporană „Ars Poetica”, care
a prezentat patru lucrări în premieră mondială absolută.

– Prin ce v-a impresionat
cea de-a 25-a ediție a Concursului de Compoziție și
Muzicologie din R. Moldova?
Prin diversitatea lucrărilor
prezentate, prin metoda de desfășurare și prin Gala Concursului. Au fost premiate cele mai
bune creații componistice, care
deja au fost prezentate publicului, dar și articole muzicologice
importante, publicate sau care
sunt în proces de pregătire pentru publicare. În această ediție a
fost instituit un premiu nou în
domeniul muzicologiei – Premiul
Galina Cocearova, în memoria
distinsei doamne muzicolog și
cercetător, care a decedat la începutul anului 2020.
– Care sunt compartimentele „Albumului de piese
pentru helder tenor” de
Gh. Ciobanu, Vl. Burlea,
B. Dubosarschi, album coordonat de Dvs., apărut în
2019?
Acest volum de creații pentru
Helder Tenor a apărut datorită
unui număr de lucrări compuse
pentru acest instrument, și în
special dedicat academicianului
Victor Lăcusta, care este un participant activ în cadrul edițiilor
festivalului ZMN, interpretând
lucrările compozitorilor din Moldova și nu doar, la helder tenor.
– Ce muzică ascultați în
timpul liber?
Diversă. Depinde de circumstanțe, dispoziție, anturaj. Pot
să zic cu certitudine că îmi place
orice gen de muzică de calitate.
– Ați avut de curând vreo
revelație în domeniul muzicii?
Revelații cred că am de fiecare
dată atunci când sunt în proces de
lucru, căutând tehnici noi, teme,
motive, subiecte.
– Vă mulțumesc pentru
interviu!
Interviu de Irina Nechit
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Cum se descurcă elevii, părinții și cadrele didactice în condiții de pandemie

„Școala nu-i focar de Covid”

Ș

coala n-a devenit un focar de Covid-19.
Predarea online evidențiază limitarea
accesului la tehnologiile informaționale a
multor instituții de învățământ,
suprasolicitând și părinții care au ajuns
la capătul puterilor. Lecțiile explicate de un
profesor la liceu, față în față, nu se compară cu
orele online de acasă.

Au trecut două luni și jumătate
de la începutul noului an școlar.
Copiii care merg la grădiniță și cei
din învățământul primar nu sunt
obligați să poarte mască. Pentru
elevii de gimnaziu și liceu purtarea măștii este obligatorie în instituția de învățământ, inclusiv la
ore și recreație. Școlile au la toate
intrările dezinfectante, inclusiv
în clase.
Clasele primare învață doar în
școală, iar cele gimnaziale și liceale studiază combinat, în funcție de
posibilitățile instituției. Părinții
sunt cei care își asigură odraslele
cu măști de protecție, dezinfectant
în geantă, șervețele umede și uscate. Cu toate acestea, în multe
familii situația este în continuare
complicată: bărbatul câștigă bani,
iar femeia a renunțat la serviciu,
stă acasă și este responsabilă de
educarea micuților.
Părinți, nemulțumiți
și epuizați
Rodica Preașcă este mama a
două fete: una este în clasa a VI-a
la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”
din Chișinău, iar alta merge la grădiniță. Cea mare învață o zi acasă,
iar alta la liceu. Cea mică e două
săptămâni acasă, iar altele două la
instituția preșcolară deoarece i s-a
divizat grupa în două subgrupe.
N-au avut colegi infectați.
„Programul e aiurea. Ești obligat să rămâi acasă. Am lăsat lucrul
din cauza grădiniței. Cine să stea
acasă cu ea? Are cinci ani, cu cine
să o las? E tare complicat. Au pus
părinții într-o situație fără ieșire, practic pe unul dintre părinți
l-au obligat să-și lase serviciul. Și
pentru elevi e rău. Stau acasă. Nu
socializează. Copiii se plictisesc.
Devin nervoși. Arată năravuri. Eu
sunt dezamăgită de conducerea R.
Moldova și de legile astea pe care
ni le impun. O soluție ar fi să-mi
iau o bonă pe care trebuie să o
plătesc cu cinci-șase mii de lei pe
lună. Dar cu acești bani, plus mâncarea și transportul, cheltui toți
banii. Degeaba mă duc la lucru.
Eu mut salariul dintr-o parte în
alta. Altă soluție e să mă ajute un
bunel sau o bunică. N-avem bunici”, povestește Rodica Preașcă.

Aliona Ciorici

Aliona face parte din categoria
părinților care muncesc de acasă.
Când a fost nevoită să meargă totuși la serviciu, băiatul mare a stat
acasă cu cel mic, chiar dacă asta a
însemnat să absenteze trei-patru
zile de la orele de clasă. Ulterior,
adolescentul a recuperat lecțiile
și a susținut testul de cunoștințe
dat de profesor.
„Modalitatea de lucru cu elevii care stau acasă în izolare este
aceeași ca și cu elevii care sunt în
săptămâna cu prezență online. Ei
se conectează de acasă și participă
la ore, iar în cazul în care trebuie
să scrie un test la o anumită disciplină, se stabilește un orar în care
pot să susțină restanța”, spune
Maria Duca-Robu, profesoară de
educație civică la Liceul Teoretic
„Spiru Haret” din Chișinău.

Foto: Natalia MUNTEANU

Natalia MUNTEANU

Aliona Ciorici este mamă a doi
băieți: unul e elev în clasa a VIII-a
la Liceul Teoretic „Spiru Haret”
din Chișinău, iar altul e școlar
în clasa a I-a la Liceul Teoretic
„Liviu Deleanu” din capitală.
Aliona spune că în instituțiile de
învățământ măsurile de protecție
sunt la nivel. Profesorii poartă
mască la ore. Sălile de studii sunt
curățate și aerisite, iar elevii sunt
scoși afară. Învățătoarea are grijă să le șteargă elevilor masa cu
șervețele umede, aduse de acasă
de fiecare copil. Dascălul n-are
voie să pună mâna sa pe cea a
copilului pentru a-l învăța caligrafia, nici să-i împrumute pixul
în caz că l-a uitat acasă. Băiatul
cel mare studiază o săptămână
acasă, alta – la liceu.

Aceștia trebuie să fie tot timpul
atenți, nu doar la conferințe, dar
și la chat-urile pe care le are clasa,
ca atunci când cineva are o problemă cu conexiunea, nu a reușit
să vadă sau să audă ceva, să poată
anunța sau să fie ajutat de colegi”,
argumentează Maria Duca-Robu.
Lecțiile predate „față în față
sunt nespus de eficiente. Învățământul adevărat e cel tradițional”, declară Larisa Silvestru
(foto). După predarea online din
primăvară, elevii de la Liceul „Prometeu-Protalent” continuă să recupereze lecțiile anterioare. „Au
fost multe goluri și am făcut recapitulare. Sincer, mai avem încă
de recuperat. Am pus câte două
ore suplimentare pentru elevi. Nu
pentru toți. Avem un număr de
elevi care au rezultate mai slabe”,
notează Larisa Silvestru.

Școala online
nu funcționează
Potrivit profesoarei Maria Duca-Robu, contactul fizic cu elevii
nu poate fi înlocuit în totalitate cu
cel virtual. „Profesorii sunt nevoiți acum să devină specialiști IT,
super-oameni cu mai mult de doi
ochi, două urechi și două mâini,
care să-i poată monitoriza și implica atât pe elevii prezenți fizic
în clasă, cât și pe cei din clasa virtuală. Este diferit și pentru elevi.

Larisa Silvestru

Închiderea școlilor cauzată de
Covid-19 tinde să afecteze nu doar
învățarea, dar și alte aspecte sociale precum sănătatea mintală,
violența sau inegalitățile sociale
pronunțate, este concluzia studiului „Învăţământul și situația

Covid-19 în R. Moldova” coordonat de ONU, în parteneriat cu
UNICEF Moldova.
Nu sunt focare de Covid-19
Elevii fac forme ușoare de Covid-19, se tratează la domiciliu,
aflăm de la Ala Gherman, directoarea Liceului Teoretic „Liviu Deleanu”. Șefa instituției susține că
în școală „nu există transmitere
locală de coronavirus, nu-i focar,
iar elevii infectați, în perioada
septembrie-octombrie, au luat
virusul din familie”.
Un singur elev s-a infectat de la
începutul anului școlar, la Liceul
Teoretic „Mircea Eliade”, afirmă
directorul instituției, Grigore Vasilache. „Din fericire, n-avem multe cazuri de Covid-19. Copiii sunt
ascultători. Insistăm ca aceștia să
respecte măsurile de protecție”,
spune Vasilache. Managerul precizează că e mai complicat cu profesorii care se infectează cu noul
tip de coronavirus, mai ales dacă
aceștia sunt spitalizați. „Am avut
profesori bolnavi de Covid. Dacă
au fost spitalizați, le-am înlocuit
orele, iar dacă s-au tratat acasă –
lecțiile s-au desfășurat online, am
pus cameră video pentru elevii din
clase”, explică Grigore Vasilache.
Nici la Liceul de Creativitate și
Inventică „Prometeu-Protalent”
nu sunt focare de Covid. Toți elevii
sunt în sălile de studii, spune Larisa Silvestru, directoarea Liceului
„Prometeu-Protalent”. Elevii sunt
responsabili, și datorită educației
din familie.
Nimeni nu se încumetă să anticipeze dacă, odată cu răcirea

vremii, şcoala va reveni pe ecranul calculatorului. Cert este că
deocamdată instituţiile şcolare
nu reprezintă focare de infecţie, a
spus medicul infecţionist Ludmila
Bîrcă, directoarea Spitalului Clinic
Municipal de Boli Contagioase
de Copii, pentru Radio Europa
Liberă.

Grigore Vasilache

„În şcoli există intrucţiune
sanitară şi peste tot se respectă
regulile. Din școli nu avem copii
infectaţi în masă. Aici este riscul
că, în general, copiii fac forme
mai uşoare de Covid, fac forme
asimptomatice şi de multe ori ei
sunt cei care o să transmită virusul
adulţilor. Pentru asta ei trebuie să
se protejeze”, a declarat Ludmila
Bîrcă.
În R. Moldova șase instituții de
învățământ activează la distanță
din cauza carantinei, 227 de școlari au fost testați pozitiv la Covid,
iar 4.386 de elevi au fost plasați
în regim de autoizolare. 300 de
pedagogi au fost infectați cu noul
coronavirus și 234 se află în izolare, arată datele recente prezentate
de Ministerul Educației.
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Alegeri, turul II: ce arată
profilurile de integritate
ale candidaților

C

andidatul Igor Dodon a intrat în actuala
campanie electorală având în privința
sa, în desfășurare, un control al averilor
din partea Autorității Naționale de
Integritate (ANI). Anul trecut, ANI a recepționat
în total 9 sesizări cu solicitarea să verifice averile
președintelui. Controlul încă nu s-a încheiat.
De asemenea, la cererea unei deputate, ANI
a pornit control și pe numele mamei lui Igor
Dodon, care are înregistrate pe numele său mai
multe proprietăți. Nici acest control încă nu s-a
încheiat.
Candidata Maia Sandu nu are
controale deschise de ANI, însă
este ținta criticilor că ar fi votat
pentru acordarea garanțiilor de
stat băncilor falimentate în cadrul
fraudei bancare din 2014. Aceste
informații despre candidați, dar
și altele, se conțin în profilurile de
integritate realizate de jurnaliștii
portalului MoldovaCurata.md .
Integritatea
în activitatea politică
La acest criteriu, jurnaliștii de
la Moldova Curată au notat că Igor
Dodon, absolvent al Universității
Agrare de Stat din Chișinău, după
ce făcuse carieră cu Partidul Comuniștilor condus de Vladimir Voronin, a părăsit această formațiune,
aderând la Partidul Socialiștilor,
pe atunci o formațiune neparlamentară condusă de Veronica
Abramciuc. După ce, în 2013, a fost
ales președinte al acestui partid,
fondatorii au contestat alegerea,
însă au pierdut cauza definitiv, în
aprilie 2017.
Partidul Socialiștilor, condus de
Igor Dodon, a trecut, pe parcursul
anilor, prin mai multe episoade de
finanțare neclară. La alegerile parlamentare din anul 2014, de exemplu, pe listele de donatori figurau
persoane care ar fi donat sute de
mii de lei, dar în realitate ele nu
avuseseră venituri atât de mari.
Unii, cum ar fi Marina Rădvan și
Vladimir Odnostalco, deveniți
deputați, nu avuseseră un loc de
muncă până atunci. Ei nu le-au
răspuns jurnaliștilor la întrebarea
de unde au avut bani să doneze.
Și în actuala campanie electorală au planat suspiciuni, pe lista
grupului de inițiativă al candidatului Igor Dodon figurând persoane
cu venituri extrem de mici, dar care
ar fi donat partidului câte 4-5 mii
de lei. Unii dintre ei au refuzat să
răspundă la întrebarea de unde
au avut bani să doneze, iar alții
au spus că îi mai ajută părinții sau
au lucrat peste hotare. De asemenea, în septembrie 2016, înainte
de alegerile prezidențiale, RISE
Moldova a publicat o investigație
în care a arătat, cu documente,
că firma „Exclusiv Media” SRL,
gestionată de deputatul Corneliu

Furculiță, a primit un împrumut
de 30 de milioane de lei de la o
firmă offshore din Bahamas, ale
cărei conexiuni ar fi dus în Federația Rusă. Ulterior, în baza unor
contracte de împrumut, milioane
de lei au ajuns la sponsorii PSRM,
unii dintre ei deputați, au arătat
jurnaliștii de la RISE Moldova.
Procuratura Anticorupție a
anunțat, în noiembrie 2019, la solicitarea deputatului Iurie Reniță, că
investighează faptele dezvăluite de
RISE în cadrul unui dosar privind
spălarea de bani, iar în septembrie
2020 procurorul general Alexandr
Stoianoglo a declarat că acesta este
„un caz clasic” de spălare de bani,
și nu unul despre finanțarea ilegală
a unui partid. Stoianoglo a spus
că au fost audiate 29 de persoane, inclusiv 3 deputați socialiști,
și că la acel moment Procuratura
Generală aștepta „un răspuns din
Elveția”, necesar pentru continuarea investigației.
La criteriul „Integritatea în
activitatea politică”, Maia
Sandu are o istorie mult mai
scurtă. Ea a apărut în viața politică din Republica Moldova în vara
anului 2012, când a fost propusă
de Partidul Liberal Democrat la
funcția de ministru al Educației în
Guvernul Iurie Leancă. Absolventă
a Academiei de Studii Economice
din Moldova, apoi a Universității
Harvard din SUA, a condus Ministerul Educației timp de trei ani,
apoi, după schimbarea guvernării,
a fost propusă, tot de PLDM, la
funcția de prim-ministru, însă nu
a fost acceptată. În luna mai 2016,
a înregistrat Partidul Acțiune și
Solidaritate. Nu a fost implicată
în episoade de finanțare neonestă
a formațiunii.
Integritatea
în gestionarea averii
și intereselor personale
În declarația de avere depusă
la ANI pentru anul 2019, Igor Dodon indică salariul său și al soției,
un teren și o casă de locuit cu suprafața de 422 de metri pătrați.
Președintele a indicat și un credit,
de 1 477 000 de lei, contractat în
2013. „Ziarul de Gardă” a scris în
anul 2016 că, la dobânda de 8%,

cu cât a fost luat împrumutul, familia lui Igor Dodon achită lunar
în jur de 15 800 de lei, pentru trai
rămânând, judecând după veniturile oficial declarate, în jur de 8
mii de lei. Igor Dodon a explicat
în presă că acel credit a fost luat
pentru achiziționarea casei sale
din sectorul Buiucani, care are trei
niveluri și pe care a cumpărat-o în
2013 cu 140 000 de euro de la o
rudă. Tot pentru procurarea casei
a folosit și banii obținuți din vânzarea apartamentului său cu două
camere din Chișinău. În declarația
de avere Igor Dodon nu indică nici
o mașină.
În ianuarie 2020, „Ziarul de
Gardă” a publicat un articol în
care a arătat că în ultimii 15 ani,
deși a lucrat numai la stat, Igor
Dodon și familia sa s-au odihnit în
zone exotice ca Maldive, Seychelles
sau Dubai. Președintele a acționat în judecată ZdG pentru lezarea
onoarei și demnității. Procesul de
judecată e în derulare. Autoritatea
Națională de Integritate desfășoară
în prezent un control al averilor
lui Igor Dodon, control pornit în
luna februarie 2020. Într-un
răspuns pentru Moldova
Curată, ANI informează că în
privința actualului președinte au
fost depuse în total 9 sesizări privind controlul averii, care au fost
conexate într-o singură procedură. Controlul încă nu s-a încheiat.
Și mama președintelui este
controlată de ANI. În luna august
2020, deputata Doina Gherman a
sesizat Autoritatea Națională de
Integritate să verifice veniturile și
proprietățile acesteia, întrucât a indicat în declarația de avere pentru
anul trecut peste 100 de terenuri
agricole, dobândite în anii 2014 –

2018 și un depozit bancar de 153
000 de lei. Doina Gherman a sugerat că acestea ar putea fi proprietăți
și bunuri dobândite cu concursul
lui Igor Dodon, dar trecute în acte
pe numele mamei sale. Deputata
a declarat pentru Moldova Curată, în septembrie 2020, că ANI a
informat-o că a pornit un control.
Cât privește Maia Sandu,
în declarația de avere și interese
personale pentru ultimii doi ani,
depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC) în octombrie 2020,
ea declară venituri salariale totale de peste 162 de mii de lei, 500
de lei românești, onorariu pentru
susținerea unei conferințe în anul
2018 și o dobândă de peste 930
de dolari. Candidata are un cont
de depozit în SUA, unde a lucrat
anterior, în valoare de peste 24
de mii de dolari. Maia Sandu este
proprietara unui apartament achiziționat în anul 2003, cu suprafața
de 74 de metri pătrați, și a unui
autoturism Toyota RAV4. Nu a
figurat în investigații jurnalistice
privind averile sau interesele.
Integritatea în gestionarea
funcției publice
Principala acuzație care îi este
pusă în față lui Igor Dodon legată de exercitarea funcției publice este faptul că ar fi primit bani
de la Vladimir Plahotniuc, fostul
lider PDM, care, în public, îi era
adversar politic. La 18 mai 2020,
deputatul Iurie Reniță a publicat
un video în care se vede cum Plahotniuc, la o întâlnire privată, îi dă
lui Igor Dodon o pungă de plastic,
în care Reniță a spus că erau bani.
Igor Dodon a comentat că este o
”răzbunare oligarhică”, dar nu a

răspuns niciodată la întrebarea „Ce
era în pungă?”, deși a fost întrebat
de multe ori de către jurnaliști. În
luna iunie 2020, Procuratura Generală a anunțat că nu va fi pornită
o cauză penală pe faptele din video,
deoarece acestea „nu întrunesc elementele vreunei infracțiuni”.
Maiei Sandu, la capitolul
„integritatea în gestionarea
funcției publice”, îi este reproșat faptul că a făcut parte din cele
două guverne care au votat pentru acordarea garanţiilor de stat
pentru cele trei bănci devalizate
în urma fraudei bancare din anul
2014, cunoscută sub numele de
„furtul miliardului”. În replică, ea
a declarat că, la şedinţa de guvern
din noiembrie 2014, nu a participat, fiind degrevată din funcţia de
ministră din cauza participării sale
în campania electorală. Maia Sandu ar fi votat însă pentru acordarea
celui de-al doilea credit de urgenţă,
deşi, conform stenogramei, făcută publică de premierul de atunci
Pavel Filip, inițial s-a opus.
Jurnaliștii de la Moldova Curată
au verificat și dacă numele celor
doi candidați figurează în cauze
penale sau contravenționale. Nici
unul dintre ei nu are deschise astfel de cauze. Profilurile complete
ale candidaților le puteți găsi pe
portalul MoldovaCurata.md.
Pentru mai multe detalii accesați portalul MoldovaCurata.md,
rubrica „Cunoaște-ți candidatul!”
(sub-rubrica „Alegeri prezidențiale”)
Autor: Viorica Zaharia
Profilurile sunt realizate cu
suportul Fundației Soros
Moldova. Opinia autorilor
nu reflectă neapărat opinia
Fundației Soros Moldova.
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Toate faptele cu care te
mândrești, Igor Nicolaevici,
sunt de fapt „o fâsâială”!

O

relatare despre scrutinul prezidențial
din primul tur în Sadova, satul natal
al lui Igor Dodon. Participanții la
scrutin – 976 din 2,260 incluși în listele
electorale. Igor Dodon – 578 (59,2%) și Maia
Sandu – 315 (32,3%). Numărul de buletine de vot
neutilizate sau completate greșit – 1284. Bănuiala
mea este că și aici a câștigat Maia Sandu.

Și totuși, ce s-a întâmplat cu
vă sugerez următoarele:
relațiile dintre președintele în
I. Dodon – nume care a existat
exercițiu și ceilalți sadoveni? Lode secole, având multe variante,
calitatea Sadova a fost pe vremuîn sat existând familii de Dodoni
rile Uniunii Sovietice unul dintre
Mazili.
centrele de formare a succeselor
II. Dodon – nume care a apărut
statistice din republică, probabil
cu vreo 70 de ani în urmă, împrucă Igor Nicolaevici s-a inspirat de
mutat și promovat de Dodon Petru,
aici privind ideile socialiste.
ex-primar de Sadova în anii 1940.
Într-o zi, l-am întrebat pe tata:
Bunelul lui Igor Dodon, Alexan- Unde te duci?
dru, originar de prin Delta Dunării,
El mi-a răspuns:
a migrat în s. Sadova, r. Călărași,
- Păi, astăzi îndeplinesc planuși s-a așezat cu traiul la o margine
rile impuse de raionul Călărași.
de sat.
- Care planuri? - l-am întrebat
Alexandru, fiind fierar de meeu.
serie, i-a reparat primarului Petru
- Planul de producere a cărnii
Dodon o brișcă. Și, drept răsplată,
pe un an de zile, îmi răspunse tata.
bunelul lui Igor Dodon, Alexandru
La întoarcere, l-am întrebat:
Fâsâială, pentru că așa îl chema,
Unde-i carnea?
i-a cerut primarului să-i schimbe
La care tata mi-a răspuns:
numele. Astfel, Alexandru Fâsâială
Carnea n-a fost și nici nu este.
devine Alexandru Dodon.
Sunt doar cifreGAZETA
pe hârtie. de Chișinău Dodonii Mazili, adică cei care au
Aceasta este realitatea socialistă
purtat întotdeauna numele Dodon,
susținută de Igor Nicolaevici.
nu le pot ierta acest fapt Dodonilor
Numele Dodon din satul Sadova
„artificiali”. Dovadă este rezultatul
necesită o investigație detaliată,
scrutinului din s. Sadova. Pentru
efectuată de specialiști din docă de fapt locuitorii Sadovei nu
meniu. Eu, un simplu cetățean,
l-au votat pe Dodon în majoritate.
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Lucrul acesta poate fi investigat.
Oamenii din sat știu multe.
Vă rog să nu mă învinuiți de
rasism. Vreau doar să înțeleg de
unde are atâta ură Igor Nicolaevici față de poporul român, în timp
ce mama lui a fost profesoară de
limbă maternă în școala unde a
învățat acesta.
Eu, conform arborelui genealogic al familiei mele, fac parte din
minoritatea poloneză. Acum încep
să înțeleg câte ceva.
Tatăl lui Igor Dodon, Nicolae, pe
vremuri a fost „brigadir”, a privatizat
conacul boieresc, pe suprafața căruia
Igor Nicolaevici și-a construit un iaz
de proporții cu o echipă de muncitori
și mecanisme impunătoare, bănuiesc, din contul statului.
O altă ispravă a dodonilor „ar-

tificiali” în satul Sadova este că
au privatizat tabăra pionierească
de pe timpuri. Au distrus-o, au
montat niște căsuțe de lemn. Prin
lucrările făcute la această tabără
au devastat cu mașinile de mare
tonaj drumul care trece prin sat și
ajunge la obiectiv.
Da, să fim corecți, înainte de
primul tur al alegerilor, drumul
a fost restabilit, probabil, tot din
banii statului. Astfel de oameni
altfel nu pot.
Și, după toate acestea, înțeleg
relațiile sătenilor din s. Sadova cu
Igor Nicolaevici.

VOTUL TĂU

Deputați din Primul Parlament,
academicieni, artiști ai poporului,
primari, reprezentanți
ai societății civile au semnat
un apel în susținerea Maiei Sandu
Deputați din Primul
corupția, înlăturând
Parlament, academicide la putere politicienii
eni, artiști ai poporului,
corupți.
primari, reprezentanți
Un apel în același
ai societății civile,
sens a fost semnat și
în total peste 500 de
de Asociaţia Foştilor
persoane, au semnat
Deportaţi şi Deţinuţi
un apel în susținerea
Politici din Moldova
Maiei Sandu la alege(AFDDPM).
rile din 15 noiembrie,
„Noi, cei care am suinformează radiochisiferit din cauza regimunau.md.
lui stalinist-comunist
Alegeri prezidențiale la Varnița. 1 noiembrie 2020. Foto:
Printre semnatari se
în moldova.europalibera.org
urma deportărilor
regăsesc Eugen Doga,
masive ce au avut loc în
Nicolae Dabija, GheRSS Moldovenească în
orghe Ghidirim, Mianii 1941, 1949 şi 1951,
hai Poiată, Constantin
… ne adresăm către
Tampiza, Petre Neammembrii organizaţiei
țu, Vasile Iovu, Ion
noastre, rudele acesPaulencu, Ioana Cătora, către vârstnici şi
praru, Alexandru Cazacu, Anatol Chiriac și alții.
tineri, către toţi oamenii de bună credinţă să participe
Ei și-au exprimat convingerea că Maia Sandu
activ la alegerile din 15 noiembrie anul curent. Nici
va reuși în calitate de președinte să reia parcursul
un vot lui Igor Dodon!”, scrie în apelul AFDDPM.
european al Republicii Moldova, fapt ce va contribui
GdC
la ridicarea bunăstării populației, va dezrădăcina

Despre căile
posibile de fraudare
a alegerilor

Să-ți vină a crede că în satul
natal al președintelui în exercițiu
se câștigă alegerile prin fraudă?
Domnule primar, încetați să
umblați cu liste prin sat și să
constrângeți locuitorii să semneze
pentru Igor Nicolaevici și în al doilea tur! Știu că asta faceți și acum.
Eu sunt sigur că va veni timpul și
veți da explicații în instanță, căci
martori elocvenți avem destui.
Acesta este de fapt acel individ
care a condus statul R. Moldova
timp de patru ani.
Ați vrut schimbări? De unde?
Persoana care se laudă cu studiile
absolvite, cică are trei instituții de
învățământ superior și un doctorat
susținut. Și aceste studii trebuie
investigate ca să ne convingem de
veridicitatea diplomelor. „Specialist de talie mondială, mândriți-vă
cu asta!”. Ne are de proști. Nu,
domnule! Dumneata ești un
agramat. Toate faptele cu care te
mândrești sunt de fapt „o fâsâială”!
Domnilor Mazili, până la urmă,
alegerea vă aparține, fiți de veghe
la scrutinul din 15 noiembrie!
Nu oferiți posibilitate primarului Tudor Anghel, care, bănuiesc,
face parte din cei de la treuca lui
Igor Dodon, să fraudeze alegerile!
Vineri / 6 noiembrie / 2020
Valentin Șpac

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?
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

acasă”. Dumitru a mai scris că
unii oameni din Frankfurt n-au
reușit să voteze pentru că li s-a
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Dieta pentru imunitate care
te ajută să treci mai ușor peste
infecția cu noul coronavirus

D

mere, dovleac, ceai verde. Semințele de cânepă, de in și de dovleac,
nucile caju au o cantitate mare
de magneziu, foarte util pentru
relaxarea musculară; ele pot fi
puse în salate.

ieta pentru imunitate joacă un rol
important în evoluția infecției cu
noul coronavirus. Vezi ce alimente
și suplimente sunt indicate pentru
întărirea imunității.

Dieta pentru imunitate.
Consumă cât mai
multe lichide!
În cazul în care ai febră, transpiri abundent sau te confrunți cu
diaree, corpul pierde din minerale esențiale pentru imunitate. De
aceea este important să consumi:
minimum 2 litri de apă; ceai de
ghimbir, echinaceea, arnică, soc,
mușețel, tei, iasomie, cimbrișor,
muguri de plop îndulcite cu miere
(care ameliorează tusea și durerile
în gât); supă de pui; sucuri naturale de fructe/legume; băuturi pe
bază de electroliți, care înlocuiesc
mineralele pierdute.
Asigură-ți necesarul
caloric, dar și aportul
de substanțe nutritive
Atunci când te confrunți cu
o infecție, fie că este vorba de
o răceală, gripă sau COVID-19,
este important să ai o alimentație
bogată în vitamine, minerale, fibre, proteine și antioxidanți, toate
acestea asigurându-i organismului
energie și „arme” pentru a combate virusul cât mai rapid.

Mizează pe alimente bogate în
vitaminele A, C, D, E și minerale
precum zinc, gătite cât mai simplu, la abur, la cuptor.
Alimente bogate în vitamina A: vinete, ardei, gogoșari,
roșii, fasole, varză, gălbenuș de ou,
ficat de pui, ulei de pește, caise.
Alimente bogate în vitamina C: ananas, ardei gras, pătrunjel, conopidă, broccoli, căpșune,
varză, mango, kiwi, cătină, măceșe, coacăze.
Alimente bogate în vitamina D: somon, hering, ton,
ciuperci, mazăre, carne de vită,
spanac, tofu, ciocolată neagră,
cereale.
Alimente bogate în vitamina E: ouă, migdale, alune, semințe de floarea-soarelui, ulei de
măsline, spanac, varză kale, sfeclă roșie, sparanghel, cartofi
dulci, struguri, avocado.
Alimente bogate în zinc:
carne de vită, porc, pui, năut,
linte, fasole, spanac, varză, caju,
alune.
Sunt de ajutor și sucurile din
fructe și legume proaspete, preparatele apicole (propolisul are

excelente proprietăți antivirale
și stimulează răspunsul imun).
Necesarul de vitamina A și C
poate fi asigurat și prin consumul de siropuri presate la rece,
precum cel de cătină cu miere,
de mure, de afine, morcov, portocale, măceșe, sau de extracte
din muguri de brad, de mesteacăn, din mlădițe de măceș sau de
coacăz negru – toate acestea au
proprietăți vitaminizante, ajută la
întărirea imunității, ameliorează
tusea, durerile în gât și favorizează
eliminarea secrețiilor bronșice.
Foarte indicate sunt și condimentele, care au rol dezinfectant datorită uleiurilor volatile
din compoziție. Astfel de condimente recomandate în infecțiile
virale sunt: cimbrul, busuiocul,
eucaliptul, turmericul, menta,
anasonul, rozmarinul, oregano,

ghimbirul, feniculul. Ceapa și usturoiul, de asemenea, pot ajuta la
recuperarea mai rapidă în urma
unei infecții.
Dieta pentru imunitate.
Alimente care reduc
inflamația la nivel
pulmonar
Durerile musculare și dificultățile respiratorii pot fi o consecință
a inflamației cauzate de infecția
cu virusul SARS-CoV-2.
Anumite alimente bogate în
acizi grași Omega 3 pot ajuta însă
la reducerea procesului inflamator
și la ameliorarea simptomelor.
Acestea includ: somon, hering, sardine, anșoa, semințe
de in, nuci, ulei de soia, ulei de
măsline, avocado, afine, mure,
morcovi, ardei gras, broccoli, fulgi
de ovăz, orez brun, orz, ridichi,

Alimente și băuturi
de evitat în cazul infecției
cu noul coronavirus
În cazul în care te confrunți
cu tulburări gastrointestinale –
crampe abdominale, diaree – este
indicat să eviți legumele crucifere,
fasolea și cerealele integrale, pentru că sunt mai greu de digerat și
pot înrăutăți simptomele.
Biscuiții, covrigii, chipsurile,
alimentele foarte picante, prăjite,
cu multe grăsimi (pizza, hamburger, shaorma, cartofi prăjiți) sau
acide (lămâile, oțetul) sunt de evitat, deoarece irită mucoasa din
tractul respirator și pot înrăutăți
durerile în gât.
Dulciurile, de asemenea, trebuie evitate, deoarece creează
fluctuații ale glicemiei care pot
favoriza apariția complicațiilor.
Lactatele, în special cele grase,
de tip smântână, cașcaval, brânză, duc la îngroșarea mucusului
de la nivelul gâtului, îngreunând
expectorația. Totodată, alcoolul
este interzis, deoarece deshidratează și scade imunitatea.
Sursă: csid.ro

5 obiceiuri care afectează ficatul.
Atenție la consumul de dulciuri!
Există multe alimente care contribuie la
îmbolnăvirea ficatului, însă câteva categorii
sunt extrem de periculoase. De asemenea,
mai sunt şi alte obiceiuri pe care oamenii le
au frecvent şi care duc în timp la instalarea
bolilor hepatice.
Credeai că doar consumul excesiv de
alcool îţi îmbolnăveşte ficatul? Te înșeli!
La fel de nocive sunt dulciurile, alimentele
bogate în grăsimi trans, dar și suplimentele sau pastilele luate fără recomandarea
medicului, scrie webmd.com.
Află mai jos care sunt principalele cauze
ce pot favoriza îmbolnăvirea ficatului!
Mănânci prea multe dulciuri
Prea mult zahăr nu înseamnă doar risc
crescut de carii, ci şi probleme cu ficatul. În
special fructoza este greu de asimilat, fiind
transformată în grăsime care se depune pe
organe, cauzând ficatul gras.
Studiile arată că zahărul în exces este la
fel de periculos pentru ficat precum consumul de alcool, chiar dacă nu ai probleme
cu greutatea.
Aşadar, redu consumul de dulciuri, produse de patiserie, bomboane, dar şi băuturi
carbogazoase îndulcite cu fructoză sau zahăr, inclusiv energizantele!
Iei prea multe suplimente
Chiar dacă sunt naturale, astfel de

suplimente nu trebuie luate după ureche sau în exces, pentru că pot îngreuna
misiunea ficatului, ceea ce duce la hepatită sau chiar insuficienţă hepatică. În
special suplimentele cu vitamina A sunt
periculoase pentru ficat. Din acest motiv, consultă-te întotdeauna cu medicul
înainte să iei suplimente de orice fel,
pentru a şti precis dacă îţi sunt indicate
şi în ce dozaj.
Nu faci mişcare
Sedentarismul este principala cauză a
obezităţii, urmată de alimentaţia nesănătoasă. Iar obezitatea este un factor de
risc major în apariţia bolii ficatului gras
nonalcoolic (steatohepatită), care se manifestă prin umflarea ficatului, întărirea
acestuia şi formarea de ţesut cicatrizant
(ciroză).
Eşti mai predispus riscului de a dezvolta
această problemă dacă eşti supraponderal
sau obez, de vârstă mijlocie şi suferi şi de
diabet.
Vestea bună este că astfel de afecţiuni
hepatice pot fi prevenite prin exerciţii zilnice şi un regim alimentar sănătos, fără
grăsimi şi zahăr în exces.
Iei analgezice ca pe bomboane
La orice mică durere de cap, de dinţi
sau de spate dai buzna la dulăpiorul cu

medicamente, în căutarea unor pastile care
să te scape de supărătoarele simptome? Să
nu te miri dacă la analizele de sânge vei
avea rezultate îngrijorătoare.
Luate frecvent, analgezicele (în special
cele care conţin acetaminofen) îţi pot distruge ficatul. Încearcă să apelezi la alte
metode pentru a elimina durerea sau, şi mai
bine, descoperă cauza. De multe ori, poate
fi vorba despre odihna insuficientă sau de
stres, probleme pe care le poţi combate
natural, fără ajutorul pastilelor.

Atenţie la grăsimile trans!
Multe alimente procesate sunt surse
bogate în grăsimi trans, considerate de
nutriţionişti adevărate bombe calorice, iar
de medici, reale pericole pentru sănătate.
Astfel de grăsimi sunt trecute pe etichetă
drept „grăsimi parţial hidrogenate” şi sunt
responsabile pentru acumularea în exces a
kilogramelor, dar și a colesterolului, factori
care contribuie la apariţia bolilor de ficat.
Sursă: csid.ro
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Victor Sterpu a cucerit
titlul de campion european

J

udocanul Victor Sterpu și-a adjudecat în
stil magistral titlul de campion european
la turneul continental de tineret Under-23
desfășurat la Poreč, Croația. Sportivul
nostru de 21 de ani a evoluat la 9 noiembrie curent
în categoria de greutate de până la 73 kg, învingând
în toate cele cinci partide disputate.

Delegația Moldovei a obținut 12
medalii la Campionatul Mondial
de sambo, desfășurat în perioada
5-8 noiembrie la Novi Sad, Serbia. Cea mai valoroasă distincție
aparține Sabinei Artemciuc, care
a cucerit bronzul la categoria seniori. La juniori, de medalii de argint s-au învrednicit Vera Zorea,
Vasile Chireacov, Iulian Arapan și
Dan Gorban, „bronzul” fiind cucerit de Alexandrina Ghemu, Raisa
Parapir, Nicoleta Cercel, Alexandr
Nedu, Artur Gherghelinic, Artim
Gribinenco și Viorel Brinzei. Sportivii noștri au fost ghidați la aceste
competiții de antrenorul emerit
Iuli Peaticovschi, președintele Federației naționale de sambo.

dindu-se extrem de periculoase.
La un pas de eșec

Iulian BOGATU
În meciul final, Victor Sterpu
s-a confruntat cu reprezentantul
Federației Ruse, Makhmadbek
Makhmadbekov, sportiv de origine tadjică, care anul trecut a fost
medaliat cu bronz la Europenele
rezervate juniorilor. De remarcat că la acele întreceri, derulate
la Vaantaa, Finlanda, judocanul
nostru l-a învins pe atletul din
Rusia în etapa semifinalelor, ca
până la urmă să-și adjudece și
titlul suprem.
Și de această dată, lupta a purtat un caracter extrem de încordat
și echilibrat. Conaționalul nostru
din start a căutat să preia inițiativa, efort soldat cu o avertizare
(shido) acordată oponentului său.
Însă M. Makhmadbekov nici nu
concepea să cedeze, fiind tot mai
insistent pe contraatac, câteva
procedee realizate de el dove-

Iar la consumarea minutului
2 al meciului (timpul regulamentar durează 4 minute), adversarul
atletului nostru preluă conducerea, realizând un procedeu de waza-ari. V. Sterpu reuși în ultimul
moment, printr-un efort supraomenesc, să scape din strânsoarea
care cât pe ce era să-i provoace o
înfrângere imediată (ippon).
Însă judoka din Rusia ieși cam
șifonat din această încleștare, acuzând dureri de coastă. El a mai
avut câteva tentative de a încheia
partida înainte de termen, însă nu
i-a ajuns nici forță, nici tehnică
pentru a îndeplini procedeul finalizator, intenții dejucate cu mult
calm și măiestrie de compatriotul
nostru, care egală situația printr-un waza-ari, cu un minut și jumătate înainte de finalul meciului.
Iar când mai rămâneau 12 secunde
până la expirarea timpului regulamentar, Victor Sterpu îi furniză
judocanului din Irkutsk o surpriză
pe care acela se vede că nu o lua în
calcul nici la etapa de pregătire: îl
săltă puțin de mijloc și, printr-un
procedeu împrumutat din luptele
greco-romane, îl roti peste piept

proiectându-l cu forță și precizie
pe tatami! Astfel, discipolul școlii
moldovenești de judo a obținut o
victorie pe cât de meritată, pe atât
de impresionantă, adjudecându-și
prestigiosul trofeu continental.
Ținem să menționăm în mod
deosebit faptul că pe parcursul său
competițional, sportivul nostru a
învins la acest turneu niște concurenți cu bogată experiență de
evoluție pe plan internațional, toți
fiind premianți ai Campionatelor
Europene, la diferite categorii de
vârstă. Astfel, portughezul Joao
Fernando este vicecampion eu-

ropean printre juniori în 2018,
iar polonezul Cezary Tchorzewski
este medaliat cu bronz la același
turneu. De asemenea, reprezentantul României, Adrian Sulca, și
cel al Israelului, Yehonatan Elbaz,
sunt medaliați cu bronz la Europenele rezervate cadeților U-18,
în 2018 și, respectiv, în 2016.
Reamintim că, anul trecut,
Victor Sterpu, absolvent al Liceului Internat Republican cu
Profil Sportiv din Chișinău, s-a
învrednicit de medalia de bronz
la Mondialele rezervate juniorilor,
desfășurate la Marrakech, Maroc.

R. Albot l-a
învins pe
D. Shapovalov,
nr.12 mondial

Tenismenul Radu Albot s-a impus pe 10 noiembrie a.c. la ATP Sofia Open în fața favoritului
principal al competiției, canadianul de 21 de ani
Denis Shapovalov, nr. 12 în ratingul ATP. Sportivul nostru și-a făcut un frumos cadou de ziua
lui de naștere (la 11 noiembrie a împlinit 31 de
ani), surclasându-și adversarul în runda a doua
a turneului, după o oră și 14 minute de joc, scor
6-2, 6-4.
În prima rundă conaționalul nostru l-a învins cu
6-4, 6-1 pe japonezul de 32 de ani Yuichi Sugita,
nr. 100 în ierarhia mondială. În faza sferturilor de
finală, Radu Albot (nr. 93 ATP) va juca cu francezul
Adrian Mannarino (35).
Turneul open de la Sofia face parte din seria
ATP 250, se joacă pe suprafață hard și este dotat
cu premii totale în valoare de 390 de mii de euro.
După primele runde disputate, R. Albot și-a asigurat un cec de circa 7 500 de euro.
I.B.

12 medalii
pentru Moldova
la CM de sambo

Ploaie de medalii pentru
luptătorii din R. Moldova
Luptătorul de stil liber Piotr Ianulov a
câștigat turneul internațional UWW Poland
Open, desfășurat în perioada 4-8 noiembrie
curent în or. Varșovia. El s-a impus în finala
categoriei de greutate de până la 86 kg în
fața reprezentantului gazdelor, Zbigniew
Baranowski. La lupte feminine, Irina Rîngaci (65 kg) s-a învrednicit de medalia de
argint, iar Anastasia Nichita (57 kg) și Mariana Cherdivară-Eșanu (59 kg) au intrat în
posesia distincțiilor de bronz, fetele noastre
fiind ghidate de antrenorul Tudor Cîrlan.
La bărbați în ultimul act al competiției a
acces Petru Crăciun (57 kg), unde a cedat în
fața unui atlet din România, Răzvan Kovacs.
Încă patru reprezentanți ai țării noastre au
intrat în posesia medaliilor de bronz: Nicolai
Grahmez (65 kg), Mihail Sava (70 kg), Radu
Lefter (97 kg) și Șamhan Jabrailov (125 kg).

În concursul pe echipe, selecționata Moldovei, condusă de antrenorul principal Roman
Dermenji, s-a clasat pe locul 3.
În același timp, în perioada 6-9 noiembrie, în capitala Croației a avut loc Grand
Prix Zagdreb Open la lupte greco-romane.
La acest turneu, în finala categoriei de greutate de 77 kg s-au întâlnit doi conaționali
de-ai noștri: mult mai experimentatul Daniel Cataraga s-a impus în fața lui Alexandrin
Guțu. Un alt reprezentant al Republicii Moldova, Donior Islamov (67 kg), de asemenea
a urcat pe treapta supremă a podiumului de
premiere. Victor Ciobanu (60 kg) și Valentin
Petic (72 kg) s-au învrednicit de distincții de
argint. Lotul nostru național a fost condus
de tehnicienii Mihail Cucul, Roman Zgardan
și Igor Grabovețchi.
I.B.

Campionatul
național la box
și-a desemnat
laureații
Peste 40 de pugiliști au participat la Campionatul Republicii
Moldova la box, găzduit în weekend de Universitatea de Stat de
Educație Fizică și Sport. Luptele
s-au desfăşurat în opt categorii de
greutate, prevăzute de regulamentul Jocurilor Olimpice. Câștigători
au devenit reprezentanți ai diferitori școli de box din republică:
Chișinău (Alexandru Paraschiv, categoria de greutate 63 kg, antrenor
Iurie Paraschiv; Andrei Vremea, 75
kg, antrenor Tudor Ceban), Grimăncăuți (Alexei Zavatin, +91 kg,
antrenor Petru Caduc), Bălți (Nicolai Bunescu, 52 kg, antrenor Igor
Cernencov; Dumitru Galagoț, 69
kg, antrenor Alexandru Curoşu),
Hâncești (Dorin Bucșa, 57 kg; Liviu
Munteanu, 91 kg, ambii antrenați
de Igor Untilă) și Tiraspol (Andrei
Chiriacov, 81 kg, antrenor Anatoli
Dovgopol).

A. Romanov,
neînvins
în octagon

Luptătorul UFC (Ultimate Fighting Championship) Alexandr
Romanov a obținut la 8 noiembrie
a.c. a doua sa victorie în cea mai
mare promoție MMA (arte marțiale mixte), derulată în or. Las Vegas,
SUA. El l-a surclasat pe brazilianul
Marcos Rogerio de Lima în prima
rundă a partidei, printr-un procedeu de strangulare, după ce a reușit
să treacă lupta la sol. De asemenea,
atletul din Comrat are în palmares
11 victorii obținute, din tot atâtea
lupte, la turneele Eagles Fighting
Championship.
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TUTTI-FRUTTI
Te c a u t !

AFIȘ
Teatrul Național „Mihai Eminescu”
14.11 „Cântec de leagăn” de Dumitru Matcovschi,
ora 18.00.
20.11 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian,
ora 18.00.
Teatrul Național „Eugene Ionesco”
14.11 „Capra cea bună, Lupul cel rău, Iedul cel
mic și Cumătra caprei” de Matei Vișniec, ora 18.30.
15.11 „Ultima noapte la Madrid” de Brian McAvera, ora 18.30.
Teatrul Național „Satiricus.
I.L. Caragiale”
14.11 „Hamlet” de William Shakespeare, ora 18.30.
15.11 „Nunta” de A.P. Cehov, ora 18.30.
Teatrul „Luceafărul”
13.11 „A patra dimensiune” după L. Lunari, ora
18.00
14.11 „Testamentul” de Gh. Urschi, ora 18.00.
15.11 „Flori de mină” de S. Csaba, ora 18.00.

15.11 „Motanul încălțat” după Charles Perrault,
ora 12.00.
Teatrul Geneza Art
13 – 15.11 „Love me XXI”, ora 19.00.
18 – 19.11; „Citind pentru Auschwitz” de Bernard
Schlink, ora 19.00.
Teatrul Național de Operă și Balet
„Maria Bieșu”
15.11 Pagini corale din opere, ora 17.00.
22.11 „Tosca”, operă în trei acte de Giacomo Puccini, ora 17.00.
Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
15.11 „Motanul încălțat” după Charles Perrault,
ora 12.00.
Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
14.11 „Povestea Porcului” după Ion Creangă, ora
11.00.
21.11 „Prințesa Broască” de N. Ghernet, ora 19.00.

Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca
ar putea fi disponibil în decembrie
Directorul executiv al producătorului farmaceutic AstraZeneca
a declarat că vaccinul dezvoltat
de această companie împotriva
noului coronavirus ar putea să devină disponibil pentru utilizare la
sfârşitul lunii decembrie.
„Autorităţile cu rol de reglementare analizează în mod constant datele noastre. Dacă ele vor
fi rapide atunci când noi vom fi
gata, vom putea începe să îi vacci-

năm pe oameni în ianuarie, posibil
chiar la sfârşitul lunii decembrie”,
a declarat CEO-ul Pascal Soriot.
AstraZeneca, o companie britanico-suedeză, colaborează cu
Universitatea Oxford din Marea
Britanie pentru a fabrica un vaccin
potenţial împotriva noului coronavirus, considerat unul dintre cei
mai promiţători candidaţi de pe
plan mondial în cursa ce vizează
găsirea unui tratament eficient

care să pună capăt pandemiei de
COVID-19.
Uniunea Europeană, Statele
Unite, Marea Britanie, Japonia
şi Brazilia au semnat contracte
iniţiale cu AstraZeneca pentru a
cumpăra cantităţi importante de
vaccin, dacă acesta va fi aprobat
de autorităţile cu rol de reglementare pe piaţa medicamentelor.
Agerpres

Carul cu bancuri
Ce sunt citoplasma și nucleul?
Colegi de celulă.
Două vecine se întâlnesc într-o dimineață.
- Ce-i cu tine, dragă, ești bolnavă?
- Nu, de ce întrebi?
- Am văzut azi-dimineață doctorul ieșind din
apartamentul tău.
- Și ce? De la tine au ieșit trei soldați. Te-am
întrebat eu dacă a izbucnit războiul?
Mama: Maria, de ce nu ești și tu cuminte, ca fratele
tău? Îl vezi cum stă fără să scoată un sunet, iar tu țipi?
Maria: Normal că stă, mami, așa este jocul. El
îl imită pe tati când vine acasă târziu și eu pe tine!
- John, adu-mi, te rog, pianul!
- Doriți să cântați, Sir?
- Nu, dar mi-am uitat telefonul pe pian și nu
vreau să te deranjez pentru un fleac!
El și ea în pat:
- La ce te gândești, iubirea mea?
Ea, apropiindu-se de el, îi șoptește ușor:

Sudoku
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- La același lucru ca tine, iubitule...
- A, bun, atunci, să pui și șuncă în omleta pe care
o să mi-o faci.
Doi prieteni vorbesc.
- Ce-ai făcut aseară, te-ai întâlnit cu tipa aia?
- Nu, n-a mai venit...
- Cred că ai fost distrus, cum te simți?
- La început am fost distrus, mă gândeam că
am spus ceva aiurea, că am greșit undeva, că sunt
urât. Apoi, mi-am spus: „Mai bine să am o atitudine
pozitivă! Poate a murit!”.
Un tip merge la psiholog.
- Cred că sunt găină!
- De cât timp aveți problema asta?
- De când eram doar un ou...
- Ioane, tu crezi în reîncarnare?
- Da, Marie, cred...
- Cum adică? Eu, după ce mor, m-aș putea reîncarna într-o vacă?!
- Nu, Marie, nu se poate de două ori la rând!...

„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
Ea își schimbă halatul și tot
atunci alergă în salon. Ce-a văzut
și ce-a făcut nu vă pot spune, atâta
știu că a salvat pacienta, copilul
s-a născut și toată lumea era în
culmea fericirii. A doua zi, tot spitalul vorbea despre straniera ceea
care lucrează infirmieră, dar de
fapt e un medic nemaipomenit.
Abia atunci directorul s-a uitat
mai atent la ea și a văzut că nici
chipul ei de femeie nu este al unei
oarecare.
Moldovenii
nu se alarmează când le cer
nevestele să divorțeze
Ca să n-o întind prea mult, vă
spun că a trimis Valentina scrisoare acasă și l-a rugat pe fiul ei să-i
traducă toate actele de studii pe
care le are, să-i trimită cartea de
muncă, tradusă și ea căci se poate
întâmpla, spunea mama lui, să lu-

creze în Italia conform specialității.
Apoi mai trece o habă de vreme și vine altă scrisoare din Italia. Mama îl roagă pe fecior să se
ducă la taică-său la Sângerei să-l
îndemne să divorțeze. Îi spune că
aşa trebuie și așa-i bine. Tot prin
fiul ei îi trimite soțului 10 mii de
euro. Tot atâția bani îi expediază
și fiului, cu rugămintea să-i trimită
cât de repede poate și decizia judecătorească.
Ai noștri bărbați nu se gândesc
nimic rău când le cer nevestele să
divorțeze. Mai ales dacă au trăit zeci
de ani împreună. Nici lui Grigore
nu i-a trecut prin cap că nevastă-sa
îl lasă pentru un alt bărbat. Avea
50 de ani femeia, cui îi mai trebuia
baba lui? Așa că, cu 10 mii de euro,
nevasta s-a spălat de Grigore și s-a
măritat cu directorul instituției medicale în care lucra. Așa a sfătuit-o
chiar Giovani că va putea legaliza
actele ei în Italia și că va obține postul la care râvnea. Femeia a ajuns
moașă în spitalul acela din Sardinia
și nevasta directorului.
Moașă într-un spital
din Sardinia și nevastă
de director
Nu știu cine a suferit mai mult
la vestea asta, fostul ei soț, care
nu punea preț pe dânsa cât i-a
fost nevastă, sau feciorul ei, care

FOTO-SIMBOL

Lumea nu e cât se vede
pe fereastră (2)

a urât-o de moarte după asta. Ori
de câte ori se ducea la Sângerei își
blestema mama mai dihai decât cel
mai mare dușman, el, care până
atunci o venera. Până și nevastă
și-a ales să-i semene mamei lui.
Cel mai mult l-a durut faptul că
mama lui, auzi tu neghiobie!? Uite
mama lui i-a născut italianului un
copil, un băiat, ea având aproape
54 de ani! Și încă – ce obrăznicie, îi
scrie scrisoare lui cu rugămintea să
vină în Italia să-și cunoască fratele.
Să-și pună pofta în cui!
La vestea că fosta lui nevastă are
un copil, Grigore s-a pus pe băut.
Dacă mai spera că poate într-o zi
femeia își va veni în fire și va trage
acasă, uite că de acum încolo nu
mai avea nădejdea asta. L-au găsit
mort într-o dimineață cu capul în-

tr-un butoi cu apă, pe care îl ținea
la colțul casei. Pesemne că, fiind
beat, și-o fi băgat capul în butoi să
se răcorească și acolo l-o fi găsit
cea cu coasa.
Viorel i-a telefonat maică-si în
Italia să-i spună vestea și s-o învinuiască anume pe ea de moartea
tatei. Unicul lucru ce l-a făcut Valentina e că i-a trimis bani pentru
înmormântare.
Dar cu fiul ei continua să comunice. Îi trimitea scrisori, bani,
colete și aștepta femeia că într-o
bună zi o s-o ierte și va putea reînnoda relația pe care au avut-o
odinioară. Întotdeauna a ținut la
dânsul ca la ochii din cap pentru
că era unicul ei odor, pentru că-i
semăna și avea o inimă de aur!
Fiul îşi blestemă mama,
iar soţul moare de beţie
Dar Viorel se încăpățâna s-o ierte. Au trecut ani buni, fiul ei din
Italia avea nouă anișori de acum,
ea și soțul ei trecuseră de 60 de
ani și gândul că într-o zi ar putea
să moară și să-i rămână odorașul
fără sprijin, o înnebunea.
I-a scris o scrisoare lungă lui
Viorel și nevestei lui, în care era
atâta iubire și atâta durere de
mamă, care nu-și poate aduna la
grămadă copiii, încât Lucica, nora
ei, a trecut de partea soacrei și l-a

tot ros pe Viorel încât acela, într-o
vară, și-a luat familia și au venit
la mamă-sa în Italia. Că au fost
primiți împărătește e puțin spus.
După 12 ani, Valentina și-a văzut
feciorul și cei trei nepoți care s-au
născut în lipsa ei. Au petrecut în
casa lor de vară de pe malul mării, au făcut călătorii prin orașele
cele mai vestite din Italia și s-au
despărțit din nou rude apropiate.
Familia se reîntregeşte
De atunci, în fiecare an, Viorel
își face vacanțele cu familia în Italia, iar italienii vin și ei în toamnă
în Moldova. Cu ajutorul mamei,
Viorel și-a ridicat o casă de mai
mare frumusețea, unde încape
tot familionul lor și loc mai este
și pentru alții cât poftești. Tatăl
său vitreg i-a plăcut. Chiar mult de
tot. Când se întâlnesc, au despre
ce vorbi și ce pune la cale.
Curios lucru, dar Gabriel, fratele
său din Italia, atât de mult seamănă cu dânsul de parcă i-ar fi copil.
Și-apoi, vorbește românește cu toți
ai casei, chiar și Giovanni rupe un
pic pe româneşte. Nu se sinchisește deloc printre rudele sale de la
Sângerei. De curând, Valentina a
împlinit 67 de ani, soțul ei, Giovanni – 69, iar Gabriel, băieţelul
lor, 14! Au sărbătorit evenimentul
în Moldova.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Nu are niciun rost să
îți începi săptămâna cu o
dispoziţie negativă, mai
ales dacă acest lucru se
datorează unor persoane
din anturajul tău. La birou
ai parte de zile destul de
tensionate. Deadline-ul
unui proiect important
este foarte aproape, iar tu
te simți în impas la nivel
creativ.

Te vei simți inspirat să
schimbi anumite lucruri
din viața ta. În multe din
situațiile în care te vei afla,
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. Din punct
de vedere emoţional, vei fi
foarte liniștit şi dornic de a
face totul pentru a menține
armonia în jurul tău.

Perioada este marcată
de calm, de linişte interioară, de melancolie şi de
introspecție. Îţi îndrepţi
atenţia către familie şi
către prietenii apropiaţi.
Parcă mai mult ca oricând
îţi dai seama că sunt cele
mai valoroase părţi din
viaţa ta. Nu lăsa negura
în care te scufunzi din
copilărie să îți influențeze
radical viața!

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.

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 față de
schimbările din viața ta.
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,
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. Având în sfera
energetică planetele Saturn
și Jupiter, zilele următoare
vor fi caracterizate de aventură și riscuri. În plan profesional, este posibil să fii
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” și poate
din această cauză lucrurile îți vor părea mult mai
greu de armonizat. Diada
Marte-Pluto te va forța să
iei decizii radicale în plan
personal deoarece în acest
mod vei reuși să îți regăsești
echilibrul interior. Renunță
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 cu sine.

Această săptămână este
potrivită pentru a lua decizii,
de orice fel. Totul în jurul
tău pare să fie în concordanță cu ceea ce simți. Având în
vedere starea de oboseală
psihică pe care ai resimțit-o
în ultima perioadă, 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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Moldova 1

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Editie speciala Alege presedintele!
11.00 Studio rugby
11.05 Rugby - Cupa României - CS
Dinamo - Tomitanii Constanta
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 Editie speciala Alege presedintele!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.45 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.50 Tu votezi România!
21.45 Tu votezi România 9
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 Editie speciala Alege presedintele!

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Chişinău: ieri şi azi
10.30 Artelier
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Medalion muzical
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Bucătăria pariziană a lui
Trish
18.45 Respiro
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Ansamblul Concertino

TVR 1

Minimax

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Alegerile prezidenţiale din
Republica Moldova
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: Revolver
00.05 Telejurnal Sport Meteo
00.50 Serial: Comisarul Rex
01.50 Guşti! Şi apoi mănânci
02.15 Film: Revolver
04.00 Discover România
04.10 Meteo
04.15 Sport
04.35 Dispăruţi fără urmă
05.30 Tu votezi România! Dezbatere electorală
06.20 Tu votezi România!

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 Familia Jetson: filmul
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 Incredibila poveste a perei
uriaşe

TVR Moldova

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 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala. Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Casa dintre câmpuri
02.40 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Natură şi aventură
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

PROGRAME TV
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.15 Regina
22.45 La Bloc
23.15 Teleshopping
23.45 Ştirile Pro 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 Teleshopping
18.20 Renegat
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Vanturile, Valurile
TV8
06.00 Наша американская
история
07.00 Х/ф
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
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф
18.00 Efect 9.6
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Cutia neagră
04.00 Х/ф
Pro 2

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 în Colinda de Crăciun
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

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

ProTV

Național

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Columbiana
23.45 Ştirile
01.15 Film John Wick 3: Parabellum
02.45 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Stan şi Bran - momente de
exceptie
09.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
775
10.00 Film: VEER FACE NUNTĂ
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.
429
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 37
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
432
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
776
21.00 Film: SPARTANUL

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

23.15 Film: JUSTIŢIE LA LIMITA
LEGII
01.30 Iubire interzisă - DRAGOSTE
CU NĂBĂDĂI
03.15 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
11.20 Т/с Курт Сеит и Александра
12.15 Т/с Дежурный врач 3
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Дежурный врач 3
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Страх в твоем доме
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Курт Сеит и Александра
18.55 Reporter
19.30 Т/с Курт Сеит и Александра
20.30 Т/с Спросите у осени
22.30 Vorbe bune cu Lilu
23.30 Reporter
00.00 Страх в твоем доме
01.00 Мистические истории
STS mega
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Воронины
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Воронины
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
21.00 Т/с Психологини
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, 17 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!
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 Cluj
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
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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 Telecinemateca Fanfan La
Tulipe
00.05 Telejurnal Sport Meteo
00.50 Serial: Comisarul Rex
01.50 Guşti! Şi apoi mănânci
02.15 Telecinemateca Fanfan La
Tulipe
04.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
04.40 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 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas

14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala. Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 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 Toamna amintirilor
02.15 Ferma
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Vector european
10.15 La noi în sat
11.00 Cuvintele credinţei
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria pariziană a lui
Trish
18.45 Cântec, dor şi omenie
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Evantai folcloric

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 în Spărgătorul de nuci
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 Fotbal U21: România Danemarca
22.30 Ferma
00.30 Ştirile
01.00 Film Seized
02.45 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
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 Savoare la Maximum
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Dora Show (partea 1)
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show (partea 2)
01.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Secretele Puterii
TV8
06.00 Cutia neagră
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru

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 Curiosul George 2: pe urmele
maimuţei
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie

12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Ultima frontieră - episodul 1
12.45 Х/ф
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф
17.40 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
19.45 Х/ф
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Film O nouă şansă
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit

17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Fără privirea ta
19.00 Serial O nouă şansă
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial O nouă şansă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Fără privirea ta
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
776
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. 37
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
430
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 38
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
433
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
777
21.00 Film: INSULA COMORII
23.15 Film: SPARTANUL
01.30 Nebuni de iubire
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 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 Воронины
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Воронины
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
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18.00 Т/с Кухня. Война за отель
19.00 Т/с Нагиев на карантине
20.00 Т/с Кухня. Война за отель
20.30 Т/с Психологини
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
Miercuri, 18 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 Tu votezi România! Promovare electorală
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.45 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.50 Tu votezi România!
22.10 Câştigă România!
23.00 Tu votezi România!
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 Tu votezi România! Promovare electorală
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 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 Handbal feminin Liga Florilor. Etapa 7
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 Politică şi delicateţuri
02.00 Guşti! Şi apoi mănânci
02.25 Istoria mafiei italiene
03.25 Ora regelui
04.15 Discover România
04.30 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 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala. Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 Handbal feminin Liga Florilor Etapa 7
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 FilmToată frumuseţea lumii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!

01.10 Film: Toată frumuseţea lumii
02.50 România… în bucate
03.15 Telejurnal
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 F/d
10.30 Recital
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria pariziană a lui
Trish
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Butonul roşu
21.00 Ştirile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 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 Curiosul George 3 - Înapoi
în junglă
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Colinda de Crăciun
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Cealalta Basarabie
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Cabinetul din umbră
TV8
06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Artizanii gustului
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.15 Наша американская
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф
Pro 2

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 Familia Jetson: filmul
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

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

ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Ferma
21.45 Fotbal Național League:
Irlanda de Nord - România
00.45 Ştirile
01.15 Serial Colombiana
03.30 Superspeed la Pro TV
04.00 Lecţii de viaţa
05.00 Ce spun românii

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
777
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. 38
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
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16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
431
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 39
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
434
20.00 Film: GUSTUL RĂZBUNĂRII
22.15 Film: BLESTEMUL COMORII
00.15 Film: INSULA COMORII
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 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 Воронины
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Воронины

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 Психологини
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, 19 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 7 - Gloria Buzau - SCM
Ramnicu Valcea
12.35 Descălecaţi în Carpaţi
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
14.00 Telejurnal Sport
14.45 Filler călătorie
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal feminin - Liga
Florilor Etapa 7 - Minaur Baia mare
- CSM Bucureşti
16.30 #Creativ
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Tu votezi România! Promovare electorală
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.45 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.50 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
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 Tu votezi România! Promovare electorală

TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR
Craiova
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 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 Akzente
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi România! Dezbatere electorală
21.45 Tu votezi România!
22.20 Dispăruţi fără urmă
23.20 Istoria mafiei italiene
00.20 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Serial: Comisarul Rex
02.00 Guşti! Şi apoi mănânci
02.25 Istoria mafiei italiene
03.25 Eu pot!
04.15 Sport
04.35 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 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala. Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 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: trei dormitoare şi un
cadavru
22.45 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Câştigă România!
00.45 Film: Misterele Aurorei
Teagarden: trei dormitoare şi un
cadavru
02.10 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 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Tezaur
10.30 Portrete în timp
11.00 Butonul roşu
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.30 Petalo romano
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria pariziană a lui
Trish
18.45 Cântec, dor şi omenie
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
21.00 Ştirile
21.20 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Prin muzică în Europa

22
GAZETA de Chișinău
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 Super motanul: La început
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Spărgătorul de nuci
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 Curiosul George 2: pe urmele
maimuţei
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 Gravity: Misiune în
spaţiu
02.00 Arena bucătarilor
02.30 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 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
TV8
06.00 Politiсa

07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф
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
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial O nouă şansă
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Fără privirea ta
19.00 Serial O nouă şansă
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial O nouă şansă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Fără privirea ta
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 39
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
432
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
435
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
778
21.00 Film: GANGSTERI DE
OCAZIE
23.45 Film: GUSTUL RĂZBUNĂRII
02.00 Miezul problemei
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

PROGRAME TV
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 Психологини
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
Vineri, 20 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 Politică şi delicateţuri
12.00 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
14.00 Telejurnal Sport
14.45 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 Tu votezi România! Promovare electorală
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.45 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.50 Tu votezi România!
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 Tu votezi România! Promovare electorală
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR
Craiova
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 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!

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
STS mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Loteria naţională
10.00 Т/с Воронины
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Воронины
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping

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: Ecaterina cea Mare
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Fan/Fun urban
01.20 Serial: Comisarul Rex
02.10 Film: Ecaterina cea Mare
03.55 Levintza
04.20 Meteo
04.25 Telejurnal Ştiri Tema zilei
05.05 Garantat 100%
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 România… în bucate
07.30 Serial: Iubirea unei doamne
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Redifuzare
09.55 Engleză la minut
10.00 Ferma
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala. Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut

16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 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
Moldova 1
06.05 Petalo romano
06.35 Poezii
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 Art - club (rus.)
10.15 V. Golomoz şi orchestra
Folclor
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Musafirul
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria pariziană a lui
Trish
18.45 Cântec, dor şi omenie
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 O seară în familie
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Pettson şi Findus
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Familia Jetson: filmul
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 Curiosul George 3 - Înapoi
în junglă
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 Film Bătălia de la Midway
23.15 Film Grudge Match: Faceţi
pariurile
01.45 Film Gravity
03.30 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV

Vineri / 13 noiembrie / 2020
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Regina
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Renegat
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Filme şi Staruri
18.00 Agricool
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. 2007 г.
09.45 Teleshopping
10.00 Ultima frontieră
10.30 Cutia neagră
11.45 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.15 Наша американская
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф
17.30 Cutia neagră. Plus
18.00 Artizanii gustului
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф
21.30 Întreabă Gheţu
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.15 Х/ф
02.00 Ştirile TV8
02.45 Întreabă Gheţu
04.00 Х/ф
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial O nouă şansă
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Fără privirea ta
19.00 Serial O nouă şansă
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial O nouă şansă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Fără privirea ta
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
778
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. 433
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
436
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
779
21.00 Film: CAPCANA UCIGAŞULUI
23.00 Film: BLESTEMUL COMORII
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Спросите у осени
10.00 Т/с 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 Воронины
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Воронины
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, 21 noiembrie
TVR Moldova
07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Cap compas
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Reportajele TVRi
15.00 Vedeta populară
17.00 Concert Madrigal Ave Maria
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: Osânda
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Osânda
04.00 Reteaua de idoli
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Concert Madrigal Ave Maria
06.45 Discover România
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

PROGRAME TV
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16.30 Banii tăi
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Iancu Jianu, haiducul
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Lumea azi
01.30 Cooltura
02.00 Film: Iancu Jianu, haiducul
03.35 Sport
03.45 Viaţa satului
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Strop şi balonaş
09.00 MotorVlog
09.30 Generaţia Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Fugarii
21.50 Serial: Viaţa visată
22.50 Distractiile lui Cazacu
23.25 Zile cu stil
00.20 Film: Fugarii
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
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Rosie şi
prietenii săi
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru

14.30 F/d
15.10 Respiro
15.20 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
18.50 Respiro
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Film La patru ace
22.45 Ştirile (rus.)
23.05 Ştiri Externe
23.30 Zapovednik
23.45 Concert în Europa
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.00 Barbie: Dreamhouse Adventures - Misterul Sirenei Magice
09.25 Barbie în Lacul lebedelor
10.50 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Curiosul George 2: pe urmele
maimuţei
15.00 Curiosul George
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16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din Heartlake City
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 Super motanul: La început
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

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

ProTV
06.00 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film Prieteni buni
12.45 Ferma
15.00 Film Şoricelul familiei
16.45 Film Dădaca McPhee: Marea
înfruntare
19.00 Ştirile
20.00 Film Man of Steel: Eroul
23.00 Film Hotel Artemis
00.45 Film Gravity
02.30 Film Lecţii de viaţă
03.30 Film Nanny McPhee Returns
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
11.15 Asfalt de Moldova
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
TV8
06.00 Întreabă Gheţu
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф
10.00 Ultima frontieră
10.30 Teleshopping
10.50 Autoblog
11.20 Efect 9.6
12.10 Teleshopping
12.30 Х/ф
14.40 Teleshopping
15.00 Х/ф
17.40 Reporter de Gardă
18.00 Artizanii gustului
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Regionalii
22.25 Х/ф
00.15 Ştiri de week-end
01.00 Regionalii
01.50 Х/ф
03.30 Ştiri de week-end
04.00 Х/ф
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme

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.
434
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 Film: MĂ NUMESC NIMENI
15.45 Film: GANGSTERI DE
OCAZIE
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
437
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 Любовь в нерабочие
недели
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC
Duminică, 22 noiembrie
TVR Moldova
07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Drag de România mea!
17.00 Concert Madrigal Bijuterii
corale
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 Vedeta populară
23.00 Film: Ilustrate cu flori de
câmp
00.35 La un pas de România
01.00 Garantat 100%
02.00 Film: Ilustrate cu flori de
câmp
03.35 Reportajele TVRi
04.00 Conexiuni
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Concert Madrigal Bijuterii
corale
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
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
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
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 25
13.10 Film: Puterea şi adevărul
14.35 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: Puterea şi adevărul
22.10 Film: Umbra conştiinţei 108’
00.15 MotorVlog
00.40 Pescar hoinar
01.15 Film: Puterea şi adevărul
02.35 Cronici Mediteraneene
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 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 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.35 F/d
11.40 Abraziv
12.00 F/d
12.30 Doi de voi. Emisiune muzicală
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Respiro
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 O singură planetă
21.00 Ştirile
21.20 Prin muzică în Europa
22.35 Ştirile (rus.)
22.55 Zapovednik
23.10 Concert Unei nopţi
de vară

Vineri / 13 noiembrie / 2020
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.00 Barbie în Lacul lebedelor
09.25 Barbie: Dreamhouse Adventures - Misterul Sirenei Magice
10.50 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Curiosul George 3 - Înapoi
în junglă
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din Heartlake City
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
ProTV
06.00 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Stuart Little
12.45 Apropo TV
13.45 Ferma
16.45 Film Eddie Vulturul
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film Furios şi iute 6
22.30 Film Ascensiunea lui Jupiter
01.15 Apropo TV
02.15 Film Eddie the Eagle
04.30 Arena bucătarilor
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecţii de viaţa
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Regina
22.45 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Regina
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV
07.00 Ştiri
07.15 Micii Bucatari
08.00 Ştiri
08.15 Tur Retur
09.00 Ştiri
09.20 Ediţie specială
11.00 Agricool
12.00 Tombola Supraten
14.00 Ştiri
14.20 Специальный выпуск
16.00 Ştiri
16.20 Patrula
17.00 Ştiri
17.15 Ediţie specială
18.00 Ştiri
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora de Ras
21.00 Ediţie specială
00.00 Patrula
01.00 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
10.00 Ultima frontieră
10.30 Teleshopping
10.45 Dincolo de Nistru
11.00 Artizanii gustului
12.00 Teleshopping
12.15 Iubeşte viaţa
13.10 Autoblog
13.40 Х/ф
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
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Efect 9.6
22.20 Х/ф
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
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
20.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial O nouă şansă
01.00 Serial Betty în New York
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.
435
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Film: MĂ NUMESC NIMENI
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.
438
20.00 Film: PUTEREA DRAGOSTEI
23.15 Start show România
02.00 Albumul Naţional
03.45 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
06.00 Vorbe bune cu Lilu
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Т/с Курт Сеит и Александра
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Курт Сеит и Александра
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Курт Сеит и Александра
16.00 Teleshopping
16.20 Т/с
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 деле
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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CĂRĂBUȘI & WOW!

De 42 de ani e în fruntea
„Lăutarilor”

Nicolae Botgros a scris un
mesaj evocând împlinirea celor
42 de ani de când este în fruntea Orchestrei „Lăutarii”, pentru
admiratorii și urmăritorii de pe
rețelele de socializare. Dirijorul
a făcut postarea pe 10 noiembrie,
tot în acea zi s-a aflat că artistul

se simte mai bine, după ce fusese
testat pozitiv cu COVID-19.
„Acum 42 de ani, exact în 10
noiembrie 1978, eram invitat la
Filarmonica de Stat de marele Nicolae Sulac, Mihail Murzac și Serghei Lunchevici, pentru a semna
cel mai de preț act de confirmare

a veridicității și responsabilității
pentru ceea ce avea să fie Orchestra „Lăutarii”, a scris Nicolae Botgros, pe o rețea de socializare.
Printre primii care au venit cu
vești bune despre Nicolae Botgros
a fost publicistul Nicușor Benjamin: ,,Emoțiile au fost uriașe!
După 12 zile de reanimare și terapie intensivă, medicii și-au făcut
datoria și l-au stabilizat. Pentru
care LE MULȚUMIM și noi toți
și dumnealui!”.
Interpretul de muzică populară, Ion Paladi, a făcut o postare
pe pagina sa oficială de facebook,
în care a menționat:
„În urma discuției de astăzi
cu Nicolae Botgros mă simt în
al nouălea cer de bucurie, inima
mi-i plină de speranță că Maestrul Botgros va fi în curând acasă,
lângă familia sa frumoasă şi lângă
publicul iubit în scenă! Mulțumim din suflet tuturor cadrelor
medicale care și-au adus aportul
la însănătoșirea Maestrului Nicolae Botgros și Bunului Dumnezeu
pentru că ne-a auzit rugăciunile
noastre!”, a scris Ion Paladi.
Octavian GRAUR

Val de speranță după anunțul
despre vaccinul dezvoltat de Pfizer
Anunţul grupului farmaceutic Pfizer conform
căruia vaccinul său împotriva COVID-19 a redus cu
90% riscul de îmbolnăvire în urma contractării
noului coronavirus a generat marţi un imens val
de speranţă în întreaga
lume, Statele Unite estimând că ar putea avea un
vaccin autorizat în câteva
săptămâni, iar Uniunea
Europeană „la începutul anului 2021”, relatează AFP.
Deocamdată nu este clar dacă vaccinul oferă
imunitate de lungă durată. Însă anunţul a stârnit
imediat un val de optimism şi o creştere a pieţelor
bursiere mondiale, la doar zece luni după secvenţierea genomului noului coronavirus, considerată
o importantă reuşită ştiinţifică.
Potrivit Pfizer şi partenerului său german, BioN-

Tech, vaccinul lor, administrat în doua doze la trei
săptămâni distanţă, este
„90% eficient”, conform
rezultatelor preliminare
ale unui studiu realizat pe
scară largă.
În Uniunea Europeană, care a preachiziţionat
200 de milioane de doze şi
negociază încă alte 100 de
milioane de doze, vaccinul Pfizer ar putea deveni
disponibil „la începutul anului 2021”, potrivit unei
surse europene.
Alte ţări, precum Japonia, Canada şi Regatul Unit
al Marii Britanii, au plasat, de asemenea, comenzi la
Pfizer, iar cererea iniţială va depăşi cu siguranţă oferta,
Pfizer estimând că va putea să producă 50 de milioane
de doze în 2020 şi 1,3 miliarde de doze anul viitor.
Agerpres

Alegeți

„GAZETA
de Chișinău”
în 2021!

INDICE 		
PM 21125 (PERS. FIZICE) 		
PM 21125/23 (PENS., INVAL., STUD.)
`PM 21125/24 (PERS. JURIDICE)

1 LUNĂ
35,20
32,20
40,0

3 LUNI
105,60
96,60
120,0

6 LUNI
211,20
193,20
240,0

12 LUNI
422,40
386,40
480,0

Vineri / 13 noiembrie / 2020

Miting de protest
Strigând cu glasuri disperate
Că-n țara cu atâția hoți
Dreptate nu avem la toți,
Râd hoții și... ne dau dreptate.

Gheorghe BÂLICI

Sunt sacrificate
generaţiile tinere
pentru supravieţuirea
celor vârstnice?

Filozoful Robert Redeker afirmă, într-o tribună publicată în „Le
Figaro”, că în prezent asistăm la
o răsturnare antropologică fără
precedent. Dintotdeauna, spune
el, părinţii şi adulţii s-au sacrificat pentru copii. Or, în prezent
lucrurile stau exact invers: pentru
protejarea persoanelor vârstnice
sunt sacrificaţi copiii prin faptul
că li se întrerupe educaţia, că sunt
împiedicaţi să se mai socializeze,
iar în viitor le sunt distruse şi carierele întrucât carantina blochează
economia.
Din articolul lui Robert Redeker: „Pentru ca să poată supravieţui cei vârstnici, iată că s-a decis
ca viaţa să fie oprită, ca un şef de
gară care, cu fluierul, opreşte un
tren. Epidemia actuală ne arată
o altă faţă a umanităţii, diferită
de cea a înţelepciunii ancestrale. Construim un baraj pe fluviul
vieţii pentru ca el să nu mai curgă
în favoarea tinerilor”.
Acest tip de argumentaţie revine în discursul multor specialişti,
pe măsură ce se adună statisticile
privind numărul de morţi pe categorii de vârstă. Ori, toate statisti-

cile confirmă că tinerii, chiar când
sunt contaminaţi, rezistă mai bine
împotriva virusului, deşi sechelele
posibile nu sunt încă studiate în
profunzime. Potrivit statisticilor
oficiale din Franţa, 93 la sută
dintre cei decedaţi în urma contaminării aveau peste 65 de ani.
Iar vârsta medie în caz de deces
cu diagnosticul coronavirus este
de 84 de ani. 65 la sută însă dintre
aceste persoane decedate aveau şi
alte probleme de sănătate.
La prima vedere, se justifică
deci indignarea celor care spun
că măsurile luate împotriva epidemiei ţin de o formă de egoism
generaţional. Filozoful Robert
Redeker vorbeşte despre o răsturnare antropologică, dar şi de
o „revoluţie politică” întrucât li se
cere generaţiilor active o serie de
sacrificii: să renunţe la sport, la
cultură, la prosperitate, la viaţa de
familie, la călătorii, la creativitate, la libertate pentru protejarea
unor… bunici sau străbunici.
Iată-ne în faţa unei teribile
dileme morale, care merită discutată.
După rfi.ro

