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Legea
Magnitsky
și frica de
această Lege
Veaceslav NEGRUȚA
În iulie 2018, un grup de reprezentanți a mai multor organizații
ale societății civile au lansat public
o inițiativă și un proiect de lege
pentru modificarea cadrului legal,
numit generic Legea Magnitsky.
Documentul lansat prevedea trei
elemente de bază. Primul țintește
blocarea accesului la sistemul bancar pentru persoanele care deja s-au
manifestat ca infractori pe plan internațional și, respectiv, au devenit
indezirabile și au fost incluse în liste
internaționale.
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Privirea

La Varnița, în turul doi al alegerilor
prezidențiale, situația a fost deosebit
de tensionată. La punctul de control
de la intrarea în localitate s-au adunat
zeci de oameni: polițiști, combatanți,
observatori, reprezentanți ai diferitor
partide etc.

La Varnița,
combatanții
au determinat
rezultatul alegerilor
Aceste persoane au monitorizat transportul rutier
și au urmărit ca acesta să nu fie organizat, deoarece,
în acest scrutin, CEC a interzis transportarea
organizată a alegătorilor.
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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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Care-i calea de urmat?
Maia Sandu a obținut legitimitatea populară de la circa un milion de cetățeni

V

ictoria Maiei Sandu în alegerile
prezidențiale confirmă voința
poporului, iar noua președintă aleasă
de cetățenii moldoveni trebuie să-și
îndeplinească promisiunea de a provoca alegeri
parlamentare anticipate. Cum se va transpune
în realitate această dorință și cum se va înfăptui
conlucrarea ei cu Parlamentul și Guvernul, am
încercat să aflăm de la unii analiști politici de la
Chișinău și București.
„Demisia Guvernului și alegerile parlamentare anticipate sunt
calea de urmat”, a declarat analistul român de politică externă
Iulian Chifu pentru GAZETA de
Chișinău.
„Poate fi o relație
contondentă”
Întrebat cum vede conlucrarea
șefei cu Parlamentul și Guvernul,
Iulian Chifu spune că „poate fi o
relație contondentă, dacă polarizarea în jurul lui Dodon se face
și dacă frica de anticipate continuă. Varianta potrivită ar fi ca
actualul Parlament să se plieze pe
dorințele și programul președin-

telui. Cel mai probabil este, însă,
ca solicitarea de demisie pentru
Guvernul consilierilor lui Dodon,
venită după instalarea în funcție,
să fie urmată de o reacție corectă,
și un Guvern interimar cu orientare pro-europeană să fie instalat
până atunci când legile reformei
nu pot trece prin Parlament”.
Alegerile parlamentare anticipate reprezintă voința poporului,
iar Maia Sandu trebuie să-și îndeplinească promisiunea făcută
electoratului, și anume dizolvarea
Parlamentului, consideră analistul politic Roman Mihăieș. Până
vine Maia Sandu cu planul de acțiuni, Roman Mihăieș confirmă că
Legislativul va funcționa deoarece

deputații trebuie să voteze bugetul
de stat pentru anul 2021 și alte
legi importante.
Cât de posibilă e demisia
prim-ministrului?
„Maia Sandu trebuie să ceară
demisia Guvernului condus de
Ion Chicu. Aceasta e o cale constituțională rapidă de a declanșa
alegeri parlamentare anticipate”,

Racursi

crede Mihăieș. Analistul politic
consideră că după așa o victorie a
Maiei Sandu, premierul Ion Chicu
își va prezenta demisia. „Vă dați
seamă că nu-i o victorie simplă.
E o victorie cu aproape 58%. De
partea președintelui ales este
aproape un milion de cetățeni.
Nu poți neglija acest lucru. În politică există și ceea ce se numește
voința poporului. Eu mă aștept
că dacă Maia Sandu va cere premierului Ion Chicu să-și prezinte demisia, acesta nu va sta prea
mult pe gânduri”, argumentează
Mihăieș.
La rândul său, analistul politic
Anatol Țăranu crede că „relația
dintre Președinție, Parlament
și Guvern va fi una foarte dificilă, conflictuală și acest lucru
se datorează faptului că în actualul Parlament se preconizează
o coaliție parlamentară, ostilă
președintelui ales, care va avea
tot interesul să mențină actualul
Guvern care a fost format la comanda lui Dodon și este implicat
în revitalizarea multor scheme
economice de pe timpul lui Plahotniuc. Ca să-și realizeze actualul program politic, Maia Sandu
are nevoie să trimită acest Guvern
în demisie și să organizeze alegeri
parlamentare anticipate”, susține
Anatol Țăranu.
Curățarea sistemului

15 noiembrie. Moldoveni la o secție de votare din Londra. Foto: Maxim Oprea

În continuarea discuției noastre cu analiștii politici, politologul
Ion Tăbârță spune că „aproximativ
2/3 din Parlament sunt formate din descendenți ai regimului
oligarhic, și cam 1/3 sunt adep-

ții forțelor pro-europene, care-și
doresc ca R. Moldova să fie eliberată”. Guvernul și Parlamentul,
potrivit Constituției, au mai multe
împuterniciri decât președintele,
însă, în prezent, precizează Ion
Tăbârță, Maia Sandu are legitimitate populară. „Folosindu-se
de această legitimitate populară, ea ar putea pune presiune pe
Parlament și pe Guvern ca să se
elibereze de componenta oligarhică. Această curățare, poate nu
în totalitate, dar într-o măsură
mai mare, ar putea avea loc după
alegerile parlamentare anticipate. Scopul Maiei Sandu ar trebui
să înceapă de aici, să insiste să
ajungă la aceste anticipate”, menționează Ion Tăbârță.
În același timp, Ion Tăbârță
amintește că, în anul 2019, după
plecarea lui Plahotniuc, a început
procesul de eliberare din captivitate a instituțiilor statului. Însă
acest proces a fost stopat de Igor
Dodon care și-ar fi dorit să substituie locul gol lăsat de Plahotniuc,
mutând accentele politice dinspre
vest spre est.
„Că eu voi fi prim-ministru
până atunci – nu e atât
de sigur”
Deputatul Platformei DA,
Alexandru Slusari, a spus că
sunt două variante care ar putea
declanșa alegeri parlamentare
anticipate. Una presupune că
Guvernul se mai menține câteva
luni, dar până la urmă cade din
cauza presiunilor societății, și alta
presupune demisia benevolă al
actualului Executiv odată cu învestirea în funcție a Maiei Sandu.
Ion Chicu susține că nu-și va da
demisia din funcția de prim-ministru, din inițiativă proprie. Totodată, premierul Chicu a spus că
„Maia Sandu va fi președinte,
fără nicio îndoială. Că eu voi fi
prim-ministru până atunci – nu
e atât de sigur”.
Parlamentul s-a întrunit joi,
19 noiembrie, în ședință plenară
după două luni și o săptămână de
pauză. Până la închiderea sesiunii
de toamnă, deputații se vor întâlni în câteva ședințe pentru a
vota bugetul de stat pentru anul
2021 și legile pentru deblocarea
asistenței financiare din partea
Fondului Monetar Internațional.
Natalia MUNTEANU
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„Victoria Dumneavoastră este un apel clar pentru combaterea corupţiei şi restabilirea respectării statului
de drept – calea spre un viitor prosper. UE este gata să sprijine Moldova.”
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene
https://www.g4media.ro/

Mapamond

Comentariul economistului

Legea Magnitsky și
frica de această Lege

Veaceslav NEGRUȚA
În iulie 2018, un grup de reprezentanți a mai multor organizații
ale societății civile au lansat public
o inițiativă și un proiect de lege
pentru modificarea cadrului legal,
numit generic Legea Magnitsky.
Documentul lansat prevedea
trei elemente de bază. Primul țintește blocarea accesului la sistemul
bancar pentru persoanele care deja
s-au manifestat ca infractori pe
plan internațional și, respectiv,
au devenit indezirabile și au fost
incluse în liste internaționale.
O altă prevedere ține de interdicția de a intra pe teritoriul
Republicii Moldova pentru persoanele care s-au remarcat prin
grave violări ale drepturilor omului și prin sustrageri din sisteme
financiare a unor sume importante de bani.
Al treilea element se referă la
confiscarea proprietăților dobândite prin fraude sau spălătorie de
bani.
În momentul lansării, autorii
inițiativei au considerat că adoptarea acestei legi ar putea fi un
semn clar pentru comunitatea
internațională că R. Moldova înțelege amenințările cu care se confruntă și că este gata, există voință
politică, să sancționeze persoanele
care sunt implicate direct în fapte
reprobabile.
Legea Magnitsky reprezintă un
proces de racordare la standarde de integritate. Totul a început
după ce, în 2009, avocatul Serghei
Magnitsky a fost arestat și deținut în condiții de izolator pentru
o perioadă de 358 de zile pentru

că s-a opus sistemului federal de
urmărire penală din Rusia, protestând contra acțiunilor de fraudare
a bugetului federal și de spălare a
banilor în valoare de 5,4 miliarde
de ruble. Avocatul a sfârșit prin a
fi torturat și ucis în izolator fără a
avea parte de o justiție independentă.
Ca urmare a acestui caz, multe
state au înaintat inițiative de protejare a celor care luptă pentru
integritatea sistemelor administrativ-politice. În 2012, Congresul
SUA a adoptat o lege a responsabilității dedicată lui Serghei
Magnitsky. Apreciind exemplul
Congresului american, și parlamentele Canadei, Marii Britaniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei
au adoptat legi similare purtând
simbolic numele lui Serghei Magnitsky, prin care au impus sancțiuni contra unor persoane concrete
pentru acte de corupție, încălcarea
drepturilor omului și alte tipuri
de infracțiuni.
Urmează acte similare și la nivel de Uniune Europeană.
Republica Moldova are câteva
cazuri gen Magnitsky, pentru care
merită adoptată o lege similară.
Printre acestea, spălarea de bani,
fraudarea fondurilor din sistemul
bancar, inclusiv din BNM, violarea drepturilor omului, inclusiv
în cazul celor șapte profesori turci
extrădați ilegal.
Ulterior, această inițiativă a
avut susținerea câtorva deputați
din Parlamentul de până la 2019,
fiind înregistrată și o inițiativă
legislativă în acest sens, iar odată cu reformatarea guvernării în
iunie 2019, inițiativa respectivă
a fost și rămâne parte a pachetului antioligarhic promovat de
deputații blocului ACUM. Igor
Munteanu, promotorul inițiativei
în Parlament, declara că „dacă
acest Parlament reprezintă cu
adevărat interesele cetățenilor
Republicii Moldova, nu ar trebui să existe niciun partid politic
care să se opună acestei inițiative

legislative de aliniere a țării la
standarde de integritate Magnitsky și la sancționarea persoanelor
responsabile”.
Un nou apel a fost lansat recent
de deputatul Igor Munteanu, în
contextul reuniunii unei alianțe
europene de deputați naționali,
europarlamentari, din mai multe state europene, state membre
ale UE și state asociate la UE, la
invitația celor mai influente trei
grupuri politice. Acestea sunt reprezentate de Petras Auštrevičius,
Grupul Renew Europe, Raphaël
Glucksmann, Grupul Alianței
Progresiste a Socialiștilor și Democraților și Radosław Sikorski,
Partidul Popular European (PPE),
pentru a discuta situația și progresele proiectului de lege Magnitsky
în Parlamentul European (”EU
Magnitsky Act”), cazurile cele mai
relevante pentru mecanismul european de sancțiuni, în condițiile
unei solide mobilizări politice în
acest scop).
Igor Munteanu a îndemnat colegii din Parlament să-și confirme
public voința de a vota în următoarele săptămâni proiectul de
lege Magnitsky, care poate alinia
Republica Moldova la standardele
internaționale de integritate și de
sancționare a persoanelor implicate în infracțiuni grave împotriva
drepturilor omului, i.e. prin acțiuni de corupție, spălare de bani
etc. „Cred că această lege are o
semnificație majoră pentru că
poate separa și clarifica „apele”
între cei care tolerează corupția,
spălarea banilor și violatorii de
drepturi ale omului, față de cei
care-și doresc integritate, lege și
ordine în Europa, dar și în RM”,
a declarat deputatul.
Legea Magnitsky în Republica
Moldova poate demonstra un atașament ferm și categoric față de
declarațiile și acțiunile de combatere a corupției la nivel înalt, față
de combaterea spălării banilor și
penalizarea violatorilor drepturilor omului. Cine-i împotrivă?

Guvernul a aprobat modul de calculare a
pensiei în cazul pierderii întreținătorului
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi modificări la Hotărârea de Guvern referitoare la modul
de calculare a vechimii în muncă, stabilire și plată
a pensiilor și indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor
afacerilor interne, colaboratorilor CNA şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului
administrației penitenciarelor, comunică Moldpres.
Potrivit Direcției comunicare și protocol a Executivului, scopul proiectului este de a reglementa modul de
calculare a pensiei în cazul pierderii întreținătorului.

Astfel, proiectul stabilește pensia pentru familiile
militarilor, funcționarilor publici cu statut special,
care au decedat într-un accident legat de îndeplinirea obligațiilor de serviciu în mărime de 50% din
venitul mediu lunar al întreținătorului pentru fiecare
membru de familie inapt de muncă.
În cazul pierderii întreținătorului pentru familiile
pensionarilor din rândurile militarilor și funcționarilor publici cu statut special, pensia se va calcula
în mărime de 50% din cuantumul pensiei plătite
pensionarului decedat.

UNICEF avertizează
asupra riscului unei
„generaţii pierdute”
UNICEF a tras un semnal de alarmă, joi, în ce privește riscul de a
avea o „generaţie pierdută” pe măsură ce pandemia se prelungeşte
şi continuă să afecteze educaţia, alimentaţia şi sănătatea copiilor,
informează dpa, citată de agerpres.ro. Într-un nou raport, agenţia
ONU arată că, la nivel global, copiii și adolescenții reprezintă 11% din
cazurile de infectare cu noul coronavirus. „În decursul pandemiei de
COVID-19 a existat un mit persistent conform căruia copiii sunt foarte
puțin afectați de această boală. Nimic nu ar putea fi mai departe de
adevăr”, a subliniat directorul executiv al UNICEF, Henrietta Fore,
într-un comunicat de presă.

Japonia și Australia,
un acord de cooperare
istorică în domeniul militar
Este vorba de un nou pact de apărare pentru Indo-Pacific, precizează lemonde.fr, regiune vastă care înglobează Oceanul Indian și se
întinde din Australia la Pacificul de Nord. Japonia și Australia au decis,
marți, 17 noiembrie, să finalizeze un acord de acces reciproc (RAA)
pentru trupele lor armate. Noul cadru, care va fi oficializat în 2021,
trebuie să permită militarilor ambelor state să organizeze manevre
pe teritoriile lor respective, să consolideze interoperabilitatea forțelor
lor și să găzduiască trupele aliatului dacă este nevoie.

Schimbările climatice
pun în pericol viitorul
a 14% din principalele
porturi ale lumii
Porturile, infrastructurile, esențiale dezvoltării economice oricărui
stat, sunt în mod egal amenințate de consecințele schimbării climatice,
precum vânturile puternice și temperaturile ridicate, care împiedică
dockerii să lucreze în condiții normale, scrie lefigaro.fr. Un grup de
experți ai Institutului de hidraulică de mediu al Universității Cantabria
și ai Centrului național pentru cercetare atmosferică din SUA au creat
un instrument de calcul al riscului, prezent și viitor, care planează
asupra activității celor mai importante porturi din lume.

Trupele australiene au „ucis
ilegal” 39 de civili afgani
Cel mai înalt responsabil militar australian a admis, joi, că există
dovezi credibile că forțele sale speciale au „ucis în mod ilegal” cel
puțin 39 de civili afgani și necombatanți, afirmații care survin după
publicarea unei anchete care a avut loc ani de zile, relatează AFP,
citată de agerpres.ro. „Poporului afgan, în numele forţei de apărare
australiene, îmi cer sincer şi fără rezerve scuze pentru orice acțiune
greșită a soldaților australieni”, a declarat generalul Angus Campbell.
„Unele patrule au încălcat legea, au fost încălcate reguli, au fost spuse
minciuni şi ucişi deţinuţi”, a adăugat comandantul armatei australiene.

Inventatorii canalului
Telegram Nexta,
în lista teroriștilor
Comitetul securității de stat din Belarus l-a introdus pe fondatorul
canalelor Telegram, Nexta și Nexta Live, Stepan Putilo, și pe fostul
redactor-șef, Roman Protasevici, în lista persoanelor fizice implicate
în activitate teroristă, scrie meduza.io. Lista cuprinde 26 de nume.
Putilo și Protasevici sunt singurii cetățeni ai Belarusului. Nexta este
cel mai cunoscut instrument al opoziției, care a obținut o popularitate
imensă în timpul protestelor împotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale din 2020. Redacția Nexta se află în Varșovia.
I.G.
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Victimă sau infractor?
sau Cum sunt „încurajați”
cei care rețin un delincvent

D

eși legea permite oamenilor de rând
să rețină infractorii în flagrant pentru
a-i preda poliției, mai multe persoane
ni s-au plâns că au ajuns pe banca
acuzaților după ce au făcut acest lucru. Oamenii
spun că au fost puși sub învinuire după ce
persoanele reținute au depus plângeri că au
fost bătute. Avocații consideră că este un abuz
din partea organelor de drept, deoarece nu
se consideră infracțiune fapta comisă pentru
prevenirea altei infracțiuni.

Julieta SAVIȚCHI
Sergiu Coroi este fost polițist
și locuiește în sectorul Râșcani
din municipiul Chișinău. Bărbatul
s-a adresat la redacție după ce a
fost obligat de foștii săi colegi de
breaslă să achite o amendă contravențională pentru huliganism
nu prea grav.
Din spusele lui Coroi, totul a
început vara trecută, după ce un
tânăr care locuiește în vecinătate,
presupus consumator de droguri,
ar fi încercat să-i sustragă o bicicletă electrică care costă trei mii
de euro.
L-a reținut pe cel care
îi fura bicicleta
și a fost amendat
Bicicleta era prinsă cu lanțuri
de o rulotă parcată lângă casa sa.
„Mai întâi au sustras motorul de la
bicicletă. Peste câteva zile, noaptea, l-am prins pe făptaș în timp
ce tăia cu un cuțit special lanțul
cu care era prinsă bicicleta. Era pe
la ora 11 seara, am auzit scrâșnet
de metal și am ieșit. Am încercat
să-l imobilizez și să chem poliția, dar acesta m-a amenințat cu
o șurubelniță. Peste drum este o
întreprindere de stat, era lumină,
am reușit să-l aduc acolo și am
chemat paznicul. L-am imobilizat pe infractor și l-am lăsat sub
supravegherea paznicului, iar eu
m-am dus acasă după telefon ca
să chem poliția”, își amintește
Sergiu Coroi.
Bărbatul susține că între timp
făptașul a reușit să-l sune pe tatăl său. Ultimul a venit până la
sosirea poliției și l-ar fi atacat pe
Coroi: „După ce am ieșit în stradă
de noi s-a apropiat un automobil
de model Dacia, de culoare albă,
din care au coborât doi bărbați.
Unul din ei era vecinul meu, tatăl celui pe care l-am reținut în
flagrant. Acesta m-a lovit peste
cap, în spate, că am avut nevoie de

îngrijiri medicale. M-a amenințat
că mă va ucide sau că mă va băga
la pușcărie. Apoi a venit poliția și
a pus capăt altercației”.
Fostul polițist ne-a comunicat
că oamenii legii au întocmit câte
un proces contravențional pe numele bărbatului care l-a atacat,
al fiului acestuia care a încercat
să-i fure bicicleta, dar și pe numele său, pentru că a participat
la altercație.
„Am lucrat și eu mai mulți ani
în poliție. Dar este strigător la cer.
Cineva vine să-mi fure bunurile,
altul mă lovește și mă amenință,
eu chem poliția pentru ca să predau infractorul, dar în cele din
urmă eu sunt amendat și dețin
informația că mi s-ar pregăti un
dosar penal. Hoțul s-a ales cu o
amendă simbolică, cei de la Inspectoratul de Poliție al sectorului Râșcani au constatat că fapta
sa nu are caracter penal pentru
că prejudiciul este neînsemnat.
Cel care m-a bătut s-a ales cu o
amendă pe care a contestat-o în
instanță. Iar eu am fost făcut cel
mai vinovat. În loc să lupte cu cei
care comit infracțiuni, poliția luptă cu cei care rețin infractorii”, ni
s-a plâns Sergiu Coroi.
Ce spun oamenii legii
și presupusul agresor
Am reușit să discutăm la telefon cu Vitalie I., tatăl tânărului
care ar fi încercat să fure bicicleta.
Acesta susține că a trecut pe acolo
întâmplător și nu știa că cel care
este culcat la pământ este feciorul său. „Treceam pe alături și am
văzut cum doi bărbați lovesc cu
picioarele un tânăr culcat la pământ. Nu știam că acesta este fiul
meu. Am acționat ca un cetățean,
am oprit mașina și m-am dus să
salvez un om. Nici fiul meu nu este
vinovat. Mergea pur și simplu pe
drum și cei doi au tăbărât asupra
lui. De unde a luat Coroi că fiul
meu este narcoman? Sunt structuri competente ca să determine
acest lucru. Băiatul meu a fost
la medicul legist, i-au fost fixate
protocolar leziunile și a depus o
plângere la poliție. Așteptăm să
vedem ce se va decide. Dar sunt
sigur că instanța va anula contravenția întocmită pe numele meu”,
ne-a declarat Vitalie I.
Oamenii legii au fost zgârciți

Sergiu Coroi, indignat că a fost făcut din victimă infractor

După ce a fost purtat pe drumuri de către ofițerul de urmărire
penală și de către procuror, dosarul a fost transmis în judecată.
Bărbatul nu înțelege în ce constă
huliganismul care i se incriminează și nici nu are bani ca să-și
angajeze un avocat. „După logica
lor, trebuie să aplecăm capul să ne
lovească cu bâta, să-i lăsăm să ne
care bunurile, să ne împroaște cu
noroi în ochi, căci, dacă ripostăm,
putem să ajungem după gratii.
Interesant, pe cine apără poliția
întreținută din banii noștri?”, se
întreabă A.M.
A spart un lacăt și a fost dus la spital

în comentarii. Căpitanul Ion
Gurduz a confirmat doar că a întocmit procesele-verbale și ne-a
îndemnat să-l contactăm pentru
mai multe detalii pe șeful său,
Ruslan Rabovil. Ultimul însă
ne-a declarat că nu el a întocmit
procesele-verbale și nu ne poate
oferi declarații.
A prins un individ cum
spărgea un lacăt și riscă
cinci ani de închisoare
A.M. deține un garaj în cartierul Telecentru al Capitalei, care
a fost spart de mai multe ori, fiindu-i sustrase diferite bunuri.
De fiecare dată, bărbatul a apelat
la poliție, însă niciodată făptașii
nu au fost prinși. A.M. a observat
că garajul a început să-i fie spart
după ce doi tipi suspecți au luat în
locațiune un garaj din apropiere,
iar mai mulți vecini susțineau că
aceștia ar fi implicați în distribuirea drogurilor.
Într-o seară târzie, A.M., însoțit
de un prieten, s-a dus la garaj.
La garajul vecin a observat doi
bărbați în timp ce forțau lacătul.
Omul s-a apropiat și l-a reținut pe
unul din ei, iar al doilea a reușit
să fugă. Cel reținut s-a dovedit a
fi unul din tipii dubioși care închiria un garaj în sectorul respectiv. Individul a încercat să urce în
mașină și să plece, însă A.M. i-a

smuls cheile și le-a aruncat, apoi
l-a apucat pe individ de mână și
l-a ținut așa până când au venit
polițiștii. Scena a fost urmărită
de câțiva martori.
Oamenii legii, sosiți la fața locului, au avut un comportament
greu de explicat. L-au întrebat
pe individ dacă nu a fost bătut și
i-au chemat ambulanța. Tipul a
început să acuze dureri în piept
și a fost transportat la spitalul de
urgență, de unde a plecat în scurt
timp. Ulterior, expertiza medico-legală a constatat că acesta
avea doar o zgârietură la deget,
pe care cel mai probabil și-a făcut-o în timp ce încerca să spargă
lacătul.
Totuși, s-a găsit un inspector de sector mai onest, Vasile
Marcuță, care a constatat deteriorarea lacătului și a întocmit
un proces-verbal. Menținut în
cele din urmă și de către Curtea
de Apel Chișinău.
Făptașul care, după cum s-a
aflat mai târziu, a fost eliberat
cu puțin timp înainte după ce ispășise o pedeapsă de zece ani de
închisoare, a scris o plângere pe
numele celui care l-a reținut, iar
cei din Inspectoratul de Poliție al
sectorului Centru i-au intentat lui
A.M. un dosar penal în baza articolului 287, alineatul 2, din Codul
penal, care prevede până la 5 ani
de închisoare pentru huliganism.

Buchea legii
Articolul 37 din Codul penal
stipulează că nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, săvârşită în scopul
reţinerii persoanei care a comis
o infracţiune şi al predării ei
organelor de drept. Prevederi
asemănătoare găsim și în Codul
contravențional care statuează
că nu prezintă contravenție faptele comise în legitimă apărare,
stare de extremă necesitate și
riscul întemeiat pentru apărarea intereselor ocrotite de lege.
Și în final, articolul 168 din Codul de procedură penală în care
scrie că oricine este în drept să
prindă şi să aducă forţat la poliţie
sau la o altă autoritate publică
persoana prinsă asupra faptului
săvârşirii unei infracţiuni sau
care a încercat să se ascundă ori
să fugă imediat după săvârşirea
infracţiunii.
Mai mult, legea prevede că
persoana prinsă poate fi legată
în cazul în care opune rezistenţă în
timpul reţinerii. Iar dacă sunt temeiuri rezonabile de a presupune
că persoana prinsă are asupra sa
armă ori alte obiecte periculoase
sau obiecte care prezintă interes
pentru cauza penală, cel care a
reținut-o poate să-i controleze hainele şi să-i ia obiectele respective
pentru a le transmite organului de
urmărire penală.

5

ANCHETĂ

GAZETA de Chișinău

Vineri / 20 noiembrie / 2020

Ruslan Harcenco i-a denunțat pe cei care ar fi luat mita ce i se incriminează

Cine sunt funcționarii
denunțați că au luat mită
de o sută de mii de euro

F

ostul ofițer de investigații de la Centrul
Național Anticorupție, Ruslan Harcenco,
inculpat în dosarul mitei de o sută de mii
de euro de la CNA, i-a denunțat în ședința
de judecată pe cei care ar fi luat mita care i se
incriminează. Potrivit denunțului, aceștia sunt
fostul șef adjunct al Procuraturii Anticorupție,
Adrian Popenco, în prezent șef adjunct al
Procuraturii municipiului Chișinău, directorul
adjunct al Centrului Național Anticorupție (CNA),
Vadim Cojocaru, și fostul șef al Departamentului
urmărire penală al CNA, ulterior și director al
instituției, Bogdan Zumbreanu. Funcționarii
denunțați resping acuzațiile și susțin că este o
tactică de apărare folosită de Harcenco pentru a
scăpa de pedeapsă.
Julieta SAVIȚCHI
Igor Hlopețchi, avocatul lui
Ruslan Harcenco, a precizat că
clientul său susține că Vadim Cojocaru este cel care ar fi luat cele
o sută de mii de euro, în 2016, de
la Octavian Vucol, președintele
Federației de baschet din Republica Moldova, pentru a-l scăpa
de arest. Amintim că la începutul
anului 2016, pe numele lui Vucol
a fost pornită o urmărire penală
pentru escrocherie, pentru că ar
fi înșelat un om de afaceri din
Slovenia cu peste 200 de mii de
euro, iar investigațiile au început
să bată pasul pe loc.

Am făcut și un experiment. Vucol
a declarat că cele 100 de mii de
euro erau în bancnote a câte 500
și reprezentau un paralelipiped cu
înălțimea de 30 de centimetri. Noi
am demonstrat că, în realitate, un
pachet de o sută de mii de euro
format din bancnote a câte 500
are dimensiuni mai mici”.
Funcționarii denunțați
resping acuzațiile

col să scrie plângere pe numele
lui Harcenco.
Dosarul este fabricat și sunt doi
martori deciși să facă declarații în
instanță de natură să confirme că

Toți cei trei funcționari acuzați
de Ruslan Harcenco că ar fi luat
cei o sută de mii de euro de la
Vucol resping acuzațiile și susțin
că este o tactică a apărării de a-l
scăpa de răspundere penală.
Adrian Popenco a calificat
declarațiile lui Harcenco drept
aberații. „Am fost informat că
Vucol vrea să depună plângere
pentru că a dat mită unui ofițer
de la CNA. Eu am fost cel care i-a

Ruslan Harcenco spune adevărul,
să spună cine sunt funcționarii
care au luat banii”, ne-a declarat
apărătorul.
Hlopețchi a mai spus că, din
cauza că îl apără pe Harcenco, au
avut de suferit și unii membri ai
familiei sale: „S-au făcut presiuni
asupra mea ca să renunț la acest
dosar. În timp ce Vadim Cojocaru
era șef adjunct la Inspectoratul
General de Poliție, tatăl meu a fost
determinat să plece din funcția de
șef adjunct al Inspectoratului de
Poliție al sectorului Centru din
Chișinău”.
Avocatul susține că mai deține
și alte probe care îl disculpă pe
clientul său: „Vucol a declarat că
i-a dat lui Harcenco punga cu bani
în clădirea unde acum se află Procuratura Generală. Operatorul de
telefonie mobilă confirmă că telefonul clientului meu se afla în acel
moment în altă zonă și era activ.

ordonat procurorului de serviciu
să se ducă în izolator la Vucol și
să-i înregistreze plângerea. În
rest, nu vreau să comentez declarațiile unui inculpat”, ne-a spus
procurorul.
Bogdan Zumbreanu ne-a răspuns scurt: „Nu este adevărat”.
Peste puțin timp, fostul director
de la CNA ne-a telefonat ca să
precizeze că figurează ca martor
în dosarul Harcenco, că a făcut
declarații și că Harcenco nu a
avut întrebări la el. „Inculpatul
poate să facă orice declarații în
apărarea sa. Dar în cazul când
aduce acuzații grave la adresa
unor persoane concrete, în lipsă de probe, este pasibil de răspundere penală. Eu sunt sigur că
Harcenco nu deține nicio probă.
Nu are de unde să le dețină”, ne-a
declarat Zumbreanu.
Vadim Cojocaru, la fel, a respins acuzațiile aduse de Harcenco

și s-a arătat surprins de declarațiile făcute de acesta. „Nu am luat
niciun ban”, ne-a declarat generalul Cojocaru.
Avocatul Alexei Frunze ne-a
spus că a făcut cunoștință cu Octavian Vucol în mai 2016, atunci
când a fost angajat să-i presteze servicii de asistență juridică.
„Din câte știu, banii au fost dați
cu câteva luni înainte ca eu să-l
cunosc pe Vucol, deci nu am avut
cum să fiu implicat. Octavian, fiind în izolator, mi-a spus că vrea
să-l denunțe pe cel care a luat
mită de la el. Eu l-am sfătuit să
se gândească bine, dacă are probe și este sigur, și i-am spus că
nu-l voi reprezenta în acest caz”,
a precizat apărătorul.
Procurorul Anticorupție Mihail
Ivanov este cel care a recepționat
plângerea de la Octavian Vucol pe
numele lui Ruslan Harcenco. „Din
câte cunosc, lui Vucol îi era frică să

Avocat: „Sunt doi martori,
deciși să confirme
cine a luat banii”
Harcenco mai susține că Vadim Cojocaru ar fi împărțit banii
cu procurorul Popenco, care ar
fi fost autorul ideii și ar fi asigurat lipsa controlului din partea procuraturii, și cu Bogdan
Zumbreanu, care ar fi asigurat
tergiversarea anchetei și lipsa
acțiunilor din partea organului
de urmărire penală. Iar cel care
ar fi luat banii de la Vucol și i-ar
fi transmis lui Vadim Cojocaru
este avocatul Alexei Frunze.
„Există un document secret al
Serviciului de securitate internă
care confirmă veridicitatea declarațiilor făcute în instanță de
către clientul meu. După reținerea
lui Octavian Vucol, cei trei s-au
pomenit într-o situație dificilă, le
era frică. Ruslan Harcenco figura
în echipa de investigație a cazului Vucol, iar cei trei cunoșteau
că acesta s-a intersectat cu el de
câteva ori în oraș. Așa că au decis
să folosească această informație și
l-au prelucrat în așa fel pe Vucol,
încât acesta să-l denunțe pe clientul meu. Vadim Cojocaru este
cel care a coborât în izolatorul din
subsolul CNA și l-a convins pe Vu-

facă denunțul, iar Vadim Cojocaru
a fost cel care l-a convins că totul
va fi corect, conform legii, și i-a
dat asigurări că nu va păți nimic
nici el, nici membrii familiei sale.
Apoi a venit dl Cojocaru la mine și
mi-a zis că Vucol vrea să depună
plângere. Eu eram procurorul care
gestiona dosarul Vucol și nu avea
dreptul un alt procuror să meargă
la el în izolator. Recepționarea
plângerii și fixarea declarațiilor lui
Vucol au fost înregistrate video.
Am lăsat telefonul la recepție, nu
am comunicat cu nimeni, nu au
fost niciun fel de incidente”, își
amintește procurorul.
Declarațiile procurorilor
Mihail Ivanov a respins afirmația făcută de Adrian Popenco: „Nu
am primit niciun ordin în acest
sens de la Adrian Popenco”.
Elena Cazacov reprezintă acu-

zarea de stat în dosarul în care
este învinuit Ruslan Harcenco.
Aceasta ne-a spus că declarațiile
lui Harcenco în instanță sunt abia
la început, nu au fost întărite prin
semnătură și nici nu au fost aduse
probe. „Inculpatul, spre deosebire de celelalte părți în dosar,
parte vătămată sau martori, este
în drept să-și schimbe declarațiile, să-și facă și să implementeze
strategii pentru apărarea sa. El nu
poate fi tras la răspundere pentru
aceasta. Dacă va aduce probe în
instanță prin care să confirme denunțul său, noi vom decide din
oficiu cum să procedăm, dacă
pornim urmărirea penală”, ne-a
declarat Cazacov.
Ce spun foștii conducători
ai CNA și ai Procuraturii
Anticorupție
Fostul director al CNA, Viorel
Chetraru, ne-a declarat că nu-și
amintește de Ruslan Harcenco,
însă ține minte cazul Vucol și că
l-a primit în audiență pe ambasadorul Sloveniei, care a intervenit
cu rugămintea de a nu lăsa pe linie moartă plângerea depusă de
concetățeanul său. Chetraru s-a
arătat sceptic în privința denunțului făcut de fostul său subaltern
în instanță.
„Dacă a ajuns în instanță, înseamnă că ceva a fost. Mulți recurg la diferite mijloace pentru a
scăpa de pedeapsă. Eu cunosc de
pe când eram director că se făceau
prostii la CNA, „mari minuni” se
făceau. Luptam cu asta. Dacă
inculpatul probează acuzațiile,
atunci procurorul trebuie să se
autosesizeze. Spuneți că dosarul
este în instanță din 2016. Mi se
pare suspect că până acum nu a
fost pronunțată sentința. Este
evident că se tergiversează”, ne-a
declarat Chetraru.
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, susține că existau unele suspiciuni
în privința lui Adrian Popenco și
Bogdan Zumbreanu, dar nu crede că ar fi fost implicat și Vadim
Cojocaru.
„Erau niște zvonuri, dar nu am
reușit să le probăm. Harcenco nu
a vrut să colaboreze. Anume din
cauza acestui dosar între mine și
Popenco au apărut primele disensiuni și acesta a plecat în cele din
urmă din Procuratura Anticorupție. Despre Cojocaru nu-mi vine să
cred, deoarece Harcenco a depus
o plângere atunci că acesta l-ar
fi pus să facă declarații despre
presupușii săi complici. Din câte
știu, Cojocaru și cu Zumbreanu nu
se prea agreau și exclud că ar fi
putut să facă echipă în acest caz”,
a precizat Morari.
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Banca Mondială
oferă Chișinăului
un împrumut
de 92 de
milioane de euro
Republica Moldova va primi
un împrumut în valoare de 92
milioane de euro din partea Băncii
Mondiale pentru a îmbunătăți
eficiența sistemului de alimentare
centralizată cu energie termică.

În ședința din 18 noiembrie,
Comisia politică externă și
integrare europeană a decis să
propună Parlamentului ratificarea Acordului de împrumut între
Republica Moldova şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) privind
al doilea Proiect de îmbunătățire
a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie
termică.

BNM va
avea doi noi
viceguvernatori
Octavian Armașu, guvernatorul BNM îi înaintează în
calitate de candidați la funcția
de viceguvernatori ai Băncii
Centrale pe Constantin Șchendrea în locul lui Aureliu Cincilei
și pe Maia Pîrcălab, în locul lui
Ion Sturzu.
Șchendrea a activat la Ernst
& Young și Baker Tilly, dar și
în cadrul BNM în funcția de
Director al departamentului
Supraveghere Bancară.
Al doilea candidat, Maia
Pîrcălab, are o experiență de
muncă de 30 de ani, iar de cel
puțin 10 ani activează în domeniul financiar.
Ea are studii juridice și a
activat preponderent în domeniul bancar, în special la
ProCreditBank, dar și în cadrul
BNM în funcția de Director al
departamentului Reglementare
și Autorizare.

Moldova va
avea în acest
an cea mai
abruptă scădere
economică din
ultimii 25 de ani
Croația, Muntenegru, Slovacia
şi Republica Moldova vor înregistra în acest an cea mai puternică
scădere economică între țările din
Europa Centrală, de Est și de SudEst (CESEE) în 2021, ca urmare a
crizei coronavirusului, consideră
experți de la Institutul de Studii
Economice Internaționale din
Viena (WIIW).
Astfel, economia Republicii
Moldova va înregistra o scădere
de circa 7% a PIB, cea mai mare
din ultimul sfert de veac.
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Platon încearcă să-și
refacă imperiul financiar

Î

n timp ce toată lumea era cu ochii pe
campania electorală, pe piața de asigurări
se derulau niște evenimente destul de
interesante, care ar reprezenta o tentativă a
controversatului om de afaceri Veaceslav Platon
de a prelua controlul societății de asigurări
Moldasig.

Ion CHIȘLEA
Controversatul om de afaceri
Veaceslav Platon, eliberat din
pușcărie în luna iunie curent,
ar încerca să-și refacă imperiul
financiar pe care l-a avut până
la confruntarea sa cu oligarhul
Vladimir Plahotniuc, cel care a
și tras sforile pentru a-l băga la
răcoare în 2018.

La începutul săptămânii trecute, publicația specializată în
piața asigurărilor, xprimm.md ,
scria că oamenii lui Platon preiau
controlul companiei.
„Oamenii lui Veaceslav Platon,
însoțiți de agenți de pază a unei
agenții private, au intrat luni, 9
noiembrie, în sediul companiei,
înlăturând personalul cu funcții
de răspundere și instalând alte
persoane, inclusiv dintre cele care
s-au „manifestat” prin gestiune
păguboasă în cadrul unor companii de asigurări, cum ar fi ASITO

vândă acțiunile în decurs de trei
luni, pentru că au acționat concertat. Peste câteva luni o decizie
similară s-a luat și în cazul unui
acționar ce deținea circa 5%.
Însă acestea nu s-au supus deciziei CNPF, așa că acțiunile lor
sunt anulate și emise altele noi,
care au și fost scoase la vânzare în
trei pachete: de 65%, de aproape
10% și de circa 5%. Doar că doritori să le preia nu s-au mai găsit,
așa că în ultimii doi ani prețul
lor a scăzut de zece ori: de la 425
de lei pentru o acțiune – în mai
2017, la puțin peste 30 de lei – în
2019. Următoarea tentativă de
înstrăinare a celor 80% din acțiuni
trebuia să aibă loc între 24 iunie
și 28 iunie 2019.
Însă așa cum prețul pachetului
de acțiuni a ajuns unul derizoriu,
de doar 15 milioane de lei, pe când
activele companiei erau de peste

Tentativă eșuată
la Victoriabank
În luna august, la sugestia lui
Platon a fost făcută o tentativă
de a crea dificultăți majore băncii Victoriabank. Banca respectivă aparținuse cândva acestuia,
însă, după mai multe schimbări
ale proprietarilor, printre care s-a
numărat și Plahotniuc, a ajuns în
sfârșit la un acționar credibil la
începutul lui 2018. Ea a ajuns să
fie deținută printr-un pachet de
acțiuni în mărime de 72,19% de
consorțiul VB Investment Holding
B.V. format din grupul românesc
Banca Transilvania și Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD).
Cu puțin timp înainte de eliberarea sa din pușcărie, în cadrul
unei discuții cu procurorul general
Alexandr Stoianoglo (filmată pe
ascuns), Platon îi explica acestuia
cum poate fi preluată Victoriabank. Și doar peste câteva săptămâni, la începutul lunii august,
Judecătoria Centru a capitalei a
autorizat punerea sub sechestru
a autoturismelor, bunurilor imobile, valorilor mobiliare de stat
și valorilor nominale ale Victoriabank în valoare totală de circa
2,3 miliarde de lei.
Atacul asupra Victoriabank s-a
mai potolit după ce și-au manifestat îngrijorarea mai mulți ambasadori, dar și Fondul Monetar
Internațional, de la care guvernul aspiră să obțină o finanțare
de 550 de milioane de dolari în
cadrul unui nou program de colaborare.
Își pune oamenii
în fruntea Moldasig
Iată că Platon ar încerca să
preia controlul asupra unei alte
companii, de această data de asigurări, care, la fel, îi aparținuse
cu câțiva ani în urmă.

SA”, scrie publicația cu referire
la „surse din piață”.
Istoria schimbărilor
de la Moldasig
De fapt, Moldasig a făcut anterior parte dintr-un vast imperiu
de afaceri al lui Platon, care a început să se zdruncine după ce la
butoane în Republica Moldova a
ajuns Vladimir Plahotniuc. Mai
cu seamă, această prăbușire s-a
intensificat în 2016, când Platon
a fost arestat pentru ca, ulterior,
în 2018, să fie condamnat la 18 ani
de pușcărie pentru escrocherie și
spălare de bani.
Și așa cum Platon nu a recunoscut la cerința Comisiei Naționale
că ar fi proprietarul a circa 80%
din acțiunile Moldasig, a pierdut
acest pachet de acțiuni.
Iată cum s-a întâmplat acest
lucru: în decembrie 2016, Comisia Națională a Pieței Financiare
(CNPF) a suspendat drepturile
de acționar ale unui grup de 10
companii care dețineau împreună
circa 75% din capitalul Moldasig.
Totodată, CNPF le-a obligat să-și

Atacul
asupra Victoriabank
s-a mai potolit după
ce și-au manifestat
îngrijorarea
mai mulți
ambasadori, dar
și Fondul Monetar
Internațional.

600 milioane de lei, vânzarea a
fost sistată. Totodată a fost luată
decizia ca statul să rămână în continuare proprietar, să reevalueze
Moldasig și s-o vândă la un preț
de piață.
Astfel, Moldasig a ajuns să fie
gestionată timp de un an și patru
luni de un administrator numit de
CNPF, Victor Coadă.
Contre dintre CNPF
și judecătoria Râșcani
Mandatul acestuia a „expirat”

pe data de 6 noiembrie, atunci
când Judecătoria sectorului
Râșcani al capitalei a dispus suspendarea executării hotărârilor
CNPF, prin care a fost numit administratorul.
În schimb, judecata a instituit
administrarea provizorie de către
două companii de audit.
Astfel, Confidențial Audit a
fost desemnată să preia funcția
de director executiv, iar funcția de
Consiliu a fost preluată de ALTIMEEA, o altă companie de audit.
Iată că acestea au angajat luni,
9 noiembrie, o agenție privată de
securitate să scoată din sediul
companiei managerii numiți de
fostul administrator.
La rândul său, marți, 10 noiembrie, Comisia Naționala a Pieței
Financiare a aprobat o Ordonanță,
potrivit căreia, până la a aprobarea actualei administrații, conturile bancare ale MOLDASIG vor fi
blocate, pentru efectuarea oricărei
tranzacții fiind necesar avizul Autorității de Supraveghere.
De asemenea, a interzis efectuarea tranzacțiilor cu activele
asigurătorului fără acordul său.
CNPF susține că decizia a fost
luată în vederea supravegherii integrității și siguranței activelor
„Moldasig” SA, protejării drepturilor și intereselor asiguraților.
Autoritatea de supraveghere
a mai dispus „prezentarea informației și documentelor aferente
avizării prealabile a persoanei delegate de către „Confidential-Audit” SRL în funcțiile de răspundere
ale asigurătorului și persoanelor
înaintate de către „Altimeea” SRL
pentru exercitarea atribuțiilor de
membri ai consiliului societății,
potrivit cerințelor de profesionalism și onorabilitate, precum și
în condițiile Regulamentului cu
privire la cerințele față de persoanele cu funcție de răspundere ale
asigurătorilor”.
Ulterior, CNPF a anunțat că a
depus recurs împotriva încheierii
Judecătoriei Râșcani din 6 noiembrie. Potrivit Comisiei, „încheierea
emisă de Judecătoria Chișinău
(sediul Râșcani) este neîntemeiată
şi ilegală, în legătură cu care fapt
urmează a fi casată, dat fiind că
instanța de fond a încălcat şi a
aplicat greșit normele de drept
material, a încălcat normele de
procedură în contencios administrativ, a eșuat să administreze
probe concludente. În consecință,
aprecierile și concluziile instanței
de fond expuse în încheiere sunt
eronate/denaturate și vin în contradicție cu circumstanțele de fapt
ale cauzei”.
Săptămâna aceasta CNPF a
completat decizia de sechestru
de lunea trecută interzicând, suplimentar, fără acordul prealabil
al Comisiei Naționale, efectuarea
tranzacțiilor cu activele asigurătorului și activele emitenților, în
care Moldasig deține acțiuni și
care participă la acoperirea rezervelor tehnice și calculul ratei
de solvabilitate.
Deznodământul în această istorie încă urmează.
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După înfrângerea lui Dodon, socialiștii vor statut de limbă de comunicare interetnică
pentru limba rusă și anularea legii antipropagandă

PSRM a scos
morcovul geopolitic

D

upă înfrângerea lamentabilă
a lui Igor Dodon în alegerile
prezidențiale, PSRM și-a convocat
Consiliul Republican în cadrul
căruia au fost adoptate niște
obiective prorusești agresive,
dintre care acordarea statutului de limbă de
comunicare interetnică limbii ruse și anularea
legii antipropagandă. În opinia comentatorilor
politici, aceste obiective – greu de realizat pentru
PSRM – nu reprezintă decât niște promisiuni
electorale pentru a refideliza electoratul prorus.

Ilie GULCA

critici la adresa prestației lui Igor
Dodon au venit de la Moscova, de
la experții „Radio Svoboda”.
„Dodon nu a pierdut pentru că
a ruinat economia, el a pierdut
pentru că a plictisit [cetățenii].
A apărut un candidat capabil de
concurență, Maia Sandu, care nu
s-a manifestat cu nimic rău, nu
a luat niciun kuliok în mână”,
a observat comentatorul politic
Serghei Javoronkov.

2018, președintele Dodon a fost
suspendat pentru faptul că a refuzat să promulge aceste modificări
la Codul audiovizual.
Comentatorul politic Nicolae
Negru consideră că, prin aceste
obiective, PSRM s-ar pregăti, de
fapt, de alegeri. În contextul dezastrului electoral al lui Dodon,
observă el, socialiștii se tem că
înfrângerea lui Dodon se va răsfrânge asupra rezultatelor obținute
de formațiune în viitoarele alegeri.
„Eu cred că ei nu își mai doresc anticipate, ei vor ca acest
scrutin să fie îndepărtat cât mai
mult posibil, dar nu totul depinde
ei. Acum ei vor să se pună bine
cu electoratul filorus”, spune comentatorul.

Acordarea statutului special de
limbă de comunicare interetnică
pentru limba rusă, anularea inMarșurile cu steaguri,
terzicerii propagandei
la
posturile
acțiuni electorale depășite
GAZETA de Chișinău
TV rusești și păstrarea cursului
politicii externe promovat de
Marșurile cu drapele roșii din
guvernarea socialistă, continuaajunul turului doi al alegerilor,
rea proiectelor sociale, demaraprecum și mitingurile și cortegite, de fapt, de guvernarea PDM,
ile de mașini, au fost calificate de
„Drumuri bune” și „Prima casă”
jurnalista Elena Rîkovțeva drept
– acestea sunt obiectivele stabi„anacronice” și „înapoiate”.
lite de socialiști pentru viitorul
imediat, după pierderea alegerilor
prezidențiale de către liderul lor
informal, Igor Dodon.
„Obiective electorale,
Colegii lui Igor Dodon din
greu de îndeplinit”
PSRM au manifestat indulgență
un candidat capabil
față de rezultatele acestuia în curde concurență,
„Domnul Dodon s-a dovedit un
sa electorală. Mai exact, Consiliul
Maia
Sandu, care
demagog și colegii încearcă acum
Republican al PSRM, reunit pe 17
nu s-a manifestat
să compenseze această demagogie
noiembrie, a calificat scorul obcu nimic rău, nu a
cu alte promisiuni electorale, care
ținut de președintele în exercițiu
sunt la fel de greu de îndeplinit.
drept unul „încurajator”, „aproape
luat niciun kuliok
Aceste obiective pot fi îndeplinite
egal cu al câștigătorului”, „pe funîn mână.
doar aflându-te la guvernare, dar
dalul crizei pandemice COVID-19
ei pot doar să coopteze deputații
și al secetei, care au lovit dur agridin fostul grup Pro-Moldova și
cultorii și întreaga economie”.
Partidul Șor.”
„Rezultatul obținut de candiLa rândul său, comentatorul
datul susținut de socialiști în țară,
Prin urmare, odată depășit eșeIon Tăbârță califică aceste obiecaproape egal cu al câștigătorului,
cul lui Dodon în alegerile de dumitive drept geopolitice, care scincu o diferență minimă de 27.000
nică, PSRM a recurs la o agendă
dează societatea. „Ei au înțeles
voturi, este unul încurajator”, se
prorusească agresivă geopolitică,
greșit că accentele pe probleme
subliniază în comunicatul PSRM.
accente din discursul socialist ce
social-economice nu au avut reestompează problemele de sănăzultatul scontat în primul tur. În
Un rezultat „încurajator”
tate publică și social-economice.
al doilea tur, ei au trecut la mesaje
pentru Dodon
Consiliul Republican al PSRM
Alegeri prezidențiale
Varnița. 1 noiembrie
2020. Foto:șimoldova.europalibera.org
geopolitice
la atacuri la adresa
își propune
să eliminela„cenzura”
Maiei Sandu, care au dus la un
De fapt, conform rezultatelor
aplicată posturilor TV retransmise
eșec și mai mare”, menționează
preliminare, Maia Sandu a acudin Federația Rusă. Această lege
observatorul.
mulat 57,72% (943.006) de voturi,
are despre scop să contracareze
„Ceea ce face acum PSRM reviîn timp ce Igor Dodon a obținut
propaganda rusă în audiovizualul
ne în albia geopoliticului, voind să
42,28% (690.615) de voturi. Prin
din Republica Moldova.
recupereze electoratul de stânga
urmare, diferența dintre cei doi
Conform acestei legi, toate
pe care consideră că l-a pierdut
candidați este de peste 252.000
programele informative, analitidupă apariția Partidului Șor și a
de voturi.
ce, militare și politice din statele
formațiunii Partidul Nostru.”
Nicio voce critică nu a fost aucare nu au aderat la Convenția
„Ceea ce s-a întâmplat dumizită în gruparea socialistă, ceea ce
europeană privind televiziunea
nică – votul diasporei – este un
demonstrează că nu există facțiuni
transfrontalieră nu sunt retranssemnal că structura electoratului
în această formațiune. Singurele
mise în Republica Moldova. În
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a suferit modificări. Diaspora a
început să schimbe tendințele în
electorat, cel de dreapta nu mai
este inferior celui de stânga.”
O abordare care
scindează societatea

VOTUL TĂU

A apărut

Despre căile
posibile de fraudare
a alegerilor

Delegații socialiști la Consiliul republican au stabilit că orice destabilizare politică poate să

afecteze și mai mult economia
statului, iar aceasta va provoca o
criză socială, ale căror costuri vor
fi imense pentru cetățenii Republicii Moldova.
Trebuie spus că formațiunile
politice parlamentare – Platforma
DA, PAS și PDM – au refuzat discuțiile cu președintele în exercițiu,
Igor Dodon,
evitarea/ crizei
Vineri despre
/ 6 noiembrie
2020
politice în Republica Moldova.

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

8
GAZETA de Chișinău

RUBRICARZI

Harta lumii

Vineri / 20 noiembrie / 2020

A-politice

Alegerile din Lumina din
15 noiembrie capătul tunelului
Câteva
concluzii (I)
Într-adevăr, după finalul
sumbru al „poveștii de succes“
și spulberarea tuturor iluziilor
legate de guvernările așa-zis
„proeuropene“ din 2010-2015,
numai un idealist ar fi sperat
la o minune. Dar minunea s-a
întâmplat: prin votul de duminică, cetățenii RM și-au expriAdrian CIUBOTARU
mat, de fapt, voința de a scăpa
de greaua și rușinoasa moșteniS-o spunem pe șleau: votul
re a epocii Plahotniuc-Dodon.
de duminică al moldovenilor a
Prin aceasta se și explică votul
fost o mare surpriză, atât penmasiv pentru schimbare al
tru străini, cât și pentru o bună
celor care, în alte condiții, nu
parte dintre cei care au mers
ar fi votat-o niciodată pe Maia
la urne. Republica Moldova e
Sandu. Și nici schimbarea ca
de mult pe lista țărilor de la
atare.
care nu se așteaptă decât știri
Mulți dintre cei care optau
proaste. Suntem văzuți, în cel
altădată pentru democrații
mai bun caz, ca o zonă gri, un
„proeuropeni“ sau pentru socitărâm al sărăciei și al depresiei,
aliștii „proruși“ au priceput, în
izvor nesecat
sfârșit, că au
de migranți,
ales în fruntea
o țară în care
țării o liotă
nu se întâmde șarlatani,
Occidentul
plă mare
niște „țepari“
lucru și care,
clasici. Fradorește pace și (orice) fel
grosso modo,
iereala însă
de stabilitate la hotarele
nici nu prea
are mai multe
contează pe
șanse de a tresale răsăritene, pe
harta politică
zi conștiințele
când Rusia nu concepe
a lumii. De
decât hoția
eșecul proiectului
aceea, opțiuși corupția
transnistrean.
nea noastră
demnitarisporadică
lor, concepte
pentru norîntotdeauna
malitate e
abstracte
percepută de cei din afară drept
pentru omul de rând. Păcăleala
ceva anormal, neobișnuit. Am
e ceva foarte concret, palpaajuns să întruchipăm anorbil, e resimțită întotdeauna ca
malitatea, iar când o refuzăm,
un afront, ca un atac direct la
generăm perplexitate în cei din
propria persoană și de aceea
jur.
provoacă o reacție mai dură
Să fim sinceri cu noi înșine:
decât nedreptatea generală.
Transnistria nu e doar blesteVictoria Maiei Sandu nu
mul nostru, ci și, din neferice,
trebuie înțeleasă, desigur, doar
cam singurul motiv serios
în această cheie. Observațiile
pentru care cei din Vest, ca și
de mai sus nu sunt menite să-i
cei din Est iau în considerație
minimalizeze contribuția, nici
existența și problemele RM.
calitățile de lider, ci doar să
Toată atenția ce ni se acordă
sublinieze că o parte considecurge, în fond, de aici: Occiderabilă din voturile pe care
dentul dorește pace și (orice)
le-a obținut au fost voturi de
fel de stabilitate la hotarele sale
protest. Protest împotriva unor
răsăritene, pe când Rusia nu
grupări și inși care au desfășuconcepe pur și simplu eșecul
rat pe teritoriul RM o „combiproiectului transnistrean.
nație“ à la Ilf & Petrov. De fapt,
Totuși, din când în când,
o escrocherie de proporții ce
cetățenii RM zdruncină sterei-a făcut pe cetățeni să se simtă
otipurile pe care tot ei le-au
complici la „țeapa“ pe care tot
creat în mintea străinilor. Un
ei au luat-o.
șoc puternic pentru Occident,
După fuga „marelui maestru
dar și pentru Moscova au fost
al combinațiilor“, țara a fost
evenimentele din aprilie 2009.
condusă, aproape un an, de
Mai puțin șocantă, dar la fel de
secundul său, guralivul și nu
neașteptată a fost și alegerea
foarte chibzuitul „mareșal al
recentă a Maiei Sandu în funcnobilimii“. Timp destul chiar și
ția de președinte. Ne asociasem
pentru unii dintre susținătorii
atât de mult, în ultima vreme,
necondiționați ai „stângii“ molcu regimul autoritar al lui
dovenești ca să înțeleagă cine
Plahotniuc și cu chapiteau-ul
este, în realitate, Igor Dodon, și
lui Dodon, încât nimeni nu
să-i întoarcă spatele.
mai miza pe o nouă prefacere a
(va urma)
societății moldovenești.

T

rebuie să fii tare rău, ca să refuzi
oamenilor bucuria unei victorii,
pe care au aşteptat-o atât de mult.
Numele ei este Maia. Cu ea „Moldova
MAI Are viitor”, precum zice jocul de litere/
cuvinte ale artistului plastic român Dan
Perjovski.

Mircea V. CIOBANU
Nu a trecut niciun deceniu
de când această femeie firavă,
ca o trestie gânditoare, a intrat
în politică. Elevă la Risipeni,
studentă la ASEM, în fine, nici
masteratul la Harvard ori jobul
la Banca Mondială încă nu erau
elemente de legendă, după cum
nici ministeriatul ei nu era neapărat ceva ieşit din comun, doar
o surpriză poate.
Treptat însă ea a început să
devină un mit. O entitate neobişnuită la noi, enervând pe
unii şi trezind speranţe în alţii.
La Ministerul Educaţiei a reuşit performanţa testării dure a
sistemului, fapt pentru care au
detestat-o mulţi: moldovenii nu-s
obişnuiţi cu metode-şoc. Devenind preşedinte, ea s-a ales, concomitent, cu multe supranume şi
cu porecle deopotrivă, şi aici se
conturează deja legenda.
Oricât de deplasate epitetele,
ele denotă un adevăr: contează
reprezentarea, contează cum o
vede lumea (lumea noastră, atât
de diferită!), nu cum este ea în
materia ei telurică. Însufleţind
pe unii, deranjând pe alţii. De
aici şi aşteptările diferite: unii
văd în ea prima româncă-preşedinte, investind speranţe, alţii
aşteaptă consecinţe sumbre ale
unor scenarii conspiraţioniste,
antinaţionale. Eu cred însă că
surprizele plăcute (ca şi dezamăgirile, în caz de eşec) ni le va
oferi chiar protagonista, nu cei
din umbra ei.
Cine este femeia pe care o detestă adversarii, dar o adoră o
lume întreagă? O abilă mişcare
strategică a americanilor, a globaliştilor, a sorosiştilor? O încă
şi mai abilă mişcare a ruşilor,
care au preferat un preşedinte
vertical şi principial în locul unui
fanfaron slugarnic? Un politician
cu personalitate, în care investesc
speranţe globaliştii şi naţionaliştii deopotrivă?
Sau poate un exemplu cât de
important e să fii perseverent.
Să faci, în loc să te plângi că nu
ai condiţii pentru afirmare. Să
îţi croieşti şi să-ţi urmezi calea.
Să fii o ofertă atractivă, fără să
faci concesii şi fără să-ţi propui
să placi tuturor. Să faci faţă lucrurilor şi să-ţi impui personalitatea, în pofida adversităţilor şi
a cârtitorilor. Pentru că lucrurile
nu se supun numai unui parcurs
predestinat şi nu se datorează numai contextului (la noi, în special,
geopoliticii). În asta constă jocul
vieţii: a face minuni în condiţiile

date, pe câmpul tău operaţional.
Mi-am amintit, nu ştiu de ce,
de cancelarul Helmut Cohl, unificatorul Germaniei. Acum, se pare
că a fost simplu: Gorbaciov a cedat uşor, iar toată Europa atâta şi
aştepta: să-i vadă pe nemţi uniţi.
Nici pe aproape! Reunificarea
(implicit, fortificarea) Germaniei
nu intra în planurile europenilor.

Cine este
femeia pe care o detestă
adversarii, dar o adoră
o lume întreagă? O
abilă mişcare strategică
a americanilor,
a globaliştilor, a
sorosiştilor? O încă
şi mai abilă mişcare
a ruşilor, care au
preferat un preşedinte
vertical şi principial
în locul unui fanfaron
slugarnic? Un politician
cu personalitate,
în care investesc
speranţe globaliştii
şi naţionaliştii
deopotrivă?

Deloc! Nici ruşii nu erau uşor de
convins (poate doar americanilor le plăcea ideea). Nici măcar
nemţii nu erau atât de unanimi.
Dar insistenţa cancelarului făcea minuni. Mai întâi solicitând
o deschidere, o apropiere economică (care solicita sacrificii), nici
măcar declarând ca scop unirea.
Perseverenţa unui om, care
şi-a făcut din asta o cauză a vieţii şi a înaintat ca un buldozer,
a realizat miracolul! ... Dar nu
despre reunificarea Germaniei
voiam să spun (şi – nicio aluzie!).
Caricatura la gazetă

Doar că, odată ce am atins tema:
nu îi cred pe proeuropenii care
sunt împotriva unirii Moldovei cu
România. Dacă îţi creează disconfort gândul la o ţară din UE, cum
te uneşti cu întreaga comunitate?
Nu îi înţeleg nici pe „unioniştii”
reticenţi la ideea eurointegrării.
O Românie în afara UE, în „ideea
naţională” a lui Dughin-Roşca?
Eşarfa galbenă a Maiei Sandu e
doar o rază de speranţă luminând
în capătul tunelului rătăcirilor
noastre. Greul abia începe. Avem
un parlament pestriţ, capricios
şi ineficient, o anexă decorativă
la construcţia politică Dodon et
Co, cu un speaker decorativ în
frunte. Avem un guvern cârpit cu
consilierii lui Dodon, un acaret în
plus la toate grajdurile lui, atât.
Avem o societate derutată şi o
divizie de politicieni ineficienţi,
mai toţi generali de paie.
Să citim însă şi semnele bune.
Licărul din capătul tunelului e
semn că vectorul european poate deveni drum autentic. Avem
o preşedintă proeuropeană necoruptă şi, sper, incoruptibilă.
Deoarece în viitorul previzibil
vom continua să ne hrănim din
proiecte europene, un om cu credibilitate în Occident contează.
În rest, spaţiu nelimitat pentru
construcţii politice: pe dreapta,
pe stânga, pe segmentul unionist,
pe cel moldovenist...
Cu Maia Sandu preşedinte perspectivele se limpezesc. Dar greul
trebuie să-l ducă fiecare. Inclusiv
politicienii, aflaţi la o intersecţie
dificilă şi cu semafoarele stricate.
P.S. Şi dacă tot o dăm pe mituri şi semne: primul votant în
alegerile mondiale ale preşedintelui Moldovei e un tânăr care a
absolvit Harvardul şi lucrează
într-o companie de arhitectură
din Japonia. Semn, ziceam, că
lucrurile se schimbă, că moldovenii sunt (şi) altfel.

MREAJA REȚELELOR
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Așa își asigură lumea „rotația cadrelor”

Chiril MOȚPAN

Un grup de veterani ai războiului de la Nistru au protestat astăzi
(18 noiembrie) în fața Ministerului de Interne, cerând demisia
conducerii instituției.
Joi fracțiunea parlamentară
Platforma DA va înainta o moțiune simplă împotriva ministrului
Pavel Voicu, una din piesele puternice ale lui Igor Dodon. Sistemul
corupt urmează să fie demontat
piesă cu piesă: dacă va cădea una,

celelalte vor începe să se clatine.
Acest lucru îl cunosc bine și celelalte personaje apropiate lui Igor
Dodon, care fac tot ce pot pentru
a-și menține controlul cel puțin
asupra unor structuri.
De exemplu, am primit recent
o informație de la un cetățean
cum că la Centrul de reabilitare
a veteranilor de război – Centrul Republican Experimental
de Protezare, Ortopedie și Reabilitare, în forma lui actuală – se
întâmplă remanieri strategice. În
funcția de director al centrului a
fost numită Veronica Lebedinschi soția lui Adrian Lebedinschi
(deputat PSRM). Fostul director
(finul de cununie al Valentinei
Buliga de la PDM) a fost „mutat”
într-o funcție care nu exista până
atunci în statele de personal ale
Centrului: a devenit vicedirector (cu un salariu de 20.000

de lei pe lună). În consiliul de
administrare a fost „împins” și
„veteranul” Radu Prisac, care în
1992 era student la Academia de
politie, coleg de grupă cu Pavel
Voicu.
Așa își asigură lumea „rotația
cadrelor”. Îi țin într-o funcție o
vreme, apoi îi mută în alta, distrugând structură după structură
prin incompetență și nepotism.
Oamenii asupra cărora planează suspiciuni de corupție trebuie
investigați de organele competente. Primul pas pentru o țară
normală este ca în funcțiile-cheie să avem oameni competenți
și incoruptibili. Iar cei care s-au
compromis trebuie să compară
în fața justiției și să demonstreze
în instanță dacă au comis sau nu
ilegalități, nu să se spele pe mâini
sau să insulte jurnaliști independenți de investigație.

Să trăiești aici de zeci de ani
și să votezi Dodon??!!!

Alexandru CAZACU DOR
Citesc rezultatele votului la Vicenza: Maia Sandu – 3310, Igor
Dodon – 92.

Și mă întreb: CUM?!! CUM E
POSIBIL?!
La fel mă întrebam, în trecut, la
Parma... La fel e în toată Italia... În
Europa. Găsești, la orice scrutin,
acele 2-3% care, pe buletin, tare
mai visează la Uniunea Sovietică,
dar, pe viu, preferă, totuși, să se
bucure de altă Uniune – de cea
Europeană.
Și eu sunt primul care zice că
Maia a călcat prin străchini, și eu
sunt primul care zice că Dreapta
ne-a dezamăgit, dar CUM??!

Cum e să trăiești în inima
Europei, să mergi pe drumuri
europene, să trăiești în case cu
aceleași condiții ca ale oricărui
italian, neamț, francez, spaniol... Să beneficiezi de spitale,
școli, nivel de viață european...
Să trăiești aici de zeci de ani și
să votezi Dodon??!!! Cum e posibil??!!
Vi-i dor de Uniunea Sovietică, de comunism, de socialism?
Serios?

Traian TOMENCO
Felicitări, dar...
Toți cei care au stat ieri la cozi
imense în diaspora, chiar dacă era
doar un vot, chiar dacă era pericolul să se termine buletinele, chiar
dacă vremea nu a fost frumoasă pe
tot globul, chiar dacă sunt aceleași
cozi ca și acum x ani și o mare de
dezamăgiri între... pentru toți cei
care au dedicat ziua de ieri țării
lor, să nu uităm un lucru (și aici
e foarte aplicabil și celor din România): NU alegerile prezidențiale
sunt cele care își pun amprenta
cea mai mare asupra viitorului
unei țări și al unei comunități.
Nope, ALEGERILE PARLA-

Greceanâi, tot PDM-ul și traseiștii
de performanță se ocupă și de pandemie, și de criză, și de drumuri,
și de, și de, fix ca până ieri.
Personal, îmi place în Vest că
alegerile parlamentare sunt numite
Alegeri Generale, un termen care
măcar dă o idee că e vorba de cele
mai importante alegeri. Nu vreau
să stric petrecerea, dar pentru o
comunitate din Moldova, probabil,
și Alegerile Locale sunt mai importante decât cele prezidențiale.
Să nu dormim, și aici mă adresez și prietenilor din România
(care au ocazia să dea acest vot
în câteva săptămâni), să nu dormim la parlamentare, crezând
c-am rezolvat totul scăpând de
un Dodon, de o Dăncilă sau de
un Ponta. Schimbările nu se fac
niciodată dintr-o singură mișcare,
niciodată nu e o singură bătălie.
Victoria de ieri e doar începutul, e de moral, nicidecum cea
decisivă.
Să fim vioi și pe poziții, prieteni!

Stimați cititori ai GAZETEI de Chișinău,
Pentru fiecare abonament perfectat la GAZETA de Chișinău, pentru anul 2021, beneficiați de o
reducere de 10%. Oferta este valabilă în perioada 16 octombrie – 25 decembrie 2020.
Indice						
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Poziția mea de cetățean
se luptă mereu cu poziția
neutră de jurnalist
Voi creați idoli, apoi ei vă dezamăgesc!
Susțineți, admirați oarecum,
dar fără exces de zel. Am mai avut
politicieni de care poporul s-a îndrăgostit lulea. Finalul nu a fost
cel mai bun.
Bucurați-vă. Felicitați. Credeți
într-un politician, dar nu până la
uitare de sine.
Ana SÂRBU
Raționament. Analiză. Atitudine.
*Poziția mea de cetățean se luptă
mereu cu poziția neutră de jurnalist.

Ultimul cui în capacul
sicriului politic al lui Dodik
Văleleu! Ultimul cui în capacul
sicriului politic al lui Dodik – chiar
și Kremlinul oficial, pardon, Patriarhul Kiril, și-a dat seama că cadavrul lui Dodik este toxic!
Nu, Patriahul Kiril dorește să
evite autocefalia Mitropoliei Moldovei (după modelul Ucrainei) sau
– trecerea masivă a preoților sub
oblăduirea Mitropoliei Basarabiei,
Oazu NANTOI
prin constatarea faptului că Dodik
este un cadavru politic. Principalul este că chiar și Kremlinul (și Kiril-anexa docilă a Kremlinului) a
constatat că Dodik a devenit un cadavru politic nociv, chiar și pentru
interesele Kremlinului.

Asta e Moldova: intersecția
Rusiei cu România!

Schimbările nu se fac niciodată
dintr-o singură mișcare
MENTARE sunt cele când se
împarte real puterea. Atunci se
trimit la plimbare nu un Dodon,
ci vreo 40 de Dodoni (Furculiță, Greaceanîi, Țîrdea, Bolea,
Batrâncea și alți decidenți care
au nevoie disperată de o vacanță
pe termen nedefinit). Fără acești
oameni mulți și esențiali Dodon
nu ar arăta nici pumnul, nici calea,
nici 700k voturi în dreptul său.
Anticipate sau nu, atunci se
decide cine va face Parlamentul
care să voteze acele reforme de
care doar vorbim de vreo 10 ani
și cine va face Guvernul care le
va implementa.
Președintele dă decorații, Parlamentul schimbă legi, Guvernul
le pune în aplicare.
Pregătiți-vă, prieteni, pentru
o mobilizare și mai mare atunci,
pentru că mai mare va fi și importanța.
Altfel, ne îmbătăm cu apă rece
astăzi, că am ales un om competent pe o poziție decorativă, în timp
ce tot Chicu, tot Dodon (yup), tot
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Dan NEGRU

Moldovenii și-au ales președintele și acu’ apar analiștii, ăia care
n-au văzut niciodată Chișinăul.
Lucrez în Moldova de vreo 13 ani
și pentru că am avut mii de invitați
prin show-urile mele am ajuns să
le cunosc preferințele, obiceiurile,
bucuriile.
Și rușii și românii se bat pe
bucata asta de pământ, dar nici
unii, nici alții n-au fost convingă-

tori și sinceri.
Ambasada României în Chișinău e la intersecția străzilor Pușkin
cu București. Asta spune totul!
Asta e Moldova: intersecția Rusiei cu România!
Bătălia e în mentalitate: Moldova trebuie convinsă că nu e doar o
intersecție!

Asta e anvergura?
Rezultatul a fost așa previzibil,
de nivelul să arunce în derizoriu și
lipsă de utilitate așa-numita profesie a comentatorilor și consultanților politici angajați de ambele
tabere și alți ghicitori în boabe.
Ai, quand meme, o populație în
majoritate românofonă, care, toMarcela ȚUȘCĂ
tuși, adusă la o situație limită va
forța o contrareacție pe măsură,
diaspora chestii, ai avut un lache
pe post de președinte, care s-a făcut de râs singur pe sine patru ani
de zile, - cam care ar fi putut fi deznodământul?
În aceste condiții în schimb, noutatea e alta: cade un mit, întreținut
parcă dintr-o nevoie personală a concurenței – al eminenței cenușii
din spatele misterioasei atot-deșteptei și atot-super-inteligentei consultanțe politice rusești.
Pe bune? Asta e anvergura? „Consultarea”, „regizarea” unor ieșiri
nervoase ale insului înjurând ceva despre ouă, sau ridicând amenințător
pumnișorul în aer «las că vă arăt eu», neavând decât efectul advers al
căderii și mai mult în ridicol și absurd al personajului?
Dacă o anumită cale, direcție europeană, românească la Chișinău
nu reușește, verificați mai întâi dacă nu cumva sunteți voi proști și
incompetenți, înainte de a supralicita nu știu ce performanțe ale
„consultanței” rusești oferite lui Dodon.
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„Insuccesul poate fi trecut uneori mai ușor decât succesul pe care nu-l poți folosi
în interesul poporului”

Ce pârghii legale are Maia Sandu

M

oldovenii și-au ales un nou
președinte. Deși șeful statului a
fost ales de cetățeni prin vot direct,
atribuțiile sale rămân aceleași ca
ale unui președinte de republică parlamentară,
lipsit de capacitatea de a se implica în activitatea
legislativă, executivă și judecătorească.
Președintele are funcția de mediere între
puterile statului și societate, iar în exterior
reprezintă imaginea R. Moldova.
internațională. Aceasta poate încheia tratate internaționale și le
prezintă spre ratificare Parlamentului. Ea trebuie să întreprindă
măsuri împreună cu Guvernul.
Nu poate veni cu programe, dar
poate înainta proiecte de lege și
transmite mesaje. Să găsească
susținere în Parlament”.
Natalia MUNTEANU
Mandatul președintelui începe
la data depunerii jurământului în
fața poporului, a deputaților și a
membrilor Curții Constituționale,
în cadrul unei ședințe speciale a
Parlamentului. Șeful statului poate fi învestit în funcție cel târziu la
45 de zile după alegerile prezidențiale, depinde de operativitatea
Curții Constituționale (CC) care
validează mandatul președintelui
nou-ales, aflăm de la Alexandru
Arseni, doctor în drept constituțional. Arseni crede că Maia Sandu,
noua președintă a R. Moldova, ar
trebui să fie învestită în funcție
până la 24 decembrie.
Cele mai importante funcții ale
sale: reprezintă statul pe arena
internațională, este garantul suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a R.
Moldova. Altă funcție, la fel de
însemnată, este cea de mediere.
Are inițiativă legislativă și adresează mesaje deputaților cu privire la problemele cetățenilor săi,
la oricare ședință a Parlamentului. Potrivit constituționalistului
Arseni, președintele nu se poate
implica în activitatea legislativă,
executivă și judecătorească.
Referitor la promisiunile pe
care le poate îndeplini noua președintă a R. Moldova, Alexandru
Arseni consideră că „Maia Sandu
poate scoate republica din izolare

Promulgarea legilor
Consiliul de Securitate (CS) e
un organ consultativ de pe lângă președinte, nu deliberativ,
precizează Nicolae Osmochescu,
doctor în drept constituțional. Nicolae Osmochescu menționează
că șeful statului are competențe
fundamentale, precum este cea
de promulgare a legilor sau de
desemnare a ambasadorilor.
„Da, el nu are funcții executive
pentru că ele aparțin Guvernului, iar cele legislative aparțin
Parlamentului. Președintele nu
promulgă legea: are dreptul să
o întoarcă spre REexaminare. E
adevărat că dacă Parlamentul își
menține decizia precedentă – a
doua oară președintele este obligat să promulge legea”, explică
Nicolae Osmochescu.
R. Moldova este guvernată după sistemul parlamentar.
Constituționalistul Tudor Cârnaț
susține că, „odată ce-am acordat
dreptul poporului să-și aleagă
în mod direct președintele, am
revenit la republica semi-prezidențială, atunci Parlamentul
trebuie să-i repună în funcție și
atribuțiile pe care le-a avut până
în anul 2000 – președintele putea
să asiste la ședințele Guvernului,
pe care le prezida. În felul acesta
poate influența politicile social-economice pe care le promovează
Guvernul. În prezent, conform

Constituției, președintele n-are
acest drept. Când președintele,
împotriva prim-ministrului, vine
la ședința Guvernului, se încalcă
atât principiul separării puterilor
în stat, cât și al exercitării puterii
executive”.
„Președintele R. Moldova,
Maia Sandu, poate declanșa alegeri parlamentare anticipate în
două cazuri: când Parlamentul
nu funcționează mai mult de trei
luni, adică deputații nu adoptă
legi organice, și atunci când a fost
adoptată o măsură de neîncredere
față de actualul Guvern și nu s-a
învestit în funcție un nou Executiv. În ambele cazuri trebuie să
fie avizul CC, în care să constate
circumstanțele precum că Parlamentul n-a activat sau că n-a
fost învestit în funcție Guvernul”,
zice Cârnaț.
A treia ipostază prin care pot fi
declanșate alegeri parlamentare
anticipate, pe care o vede constituționalistul Tudor Cârnaț,
este legată direct de implicarea
cetățenilor. „Rezultatul alegerilor
prezidențiale din 15 noiembrie a
arătat voința poporului în favoarea președintelui ales, care a declarat că vrea alegeri parlamentare
anticipate. Dacă președintele are o
susținere atât de mare din partea
poporului și a promis că va declanșa alegeri anticipate, ar putea
recurge la voința poporului, prin
acțiuni de proteste, manifestații,

Se majorează
alocația lunară
pentru veteranii
de război
Parlamentul a aprobat astăzi majorarea
alocației lunare pentru veteranii conflictului armat de pe Nistru și participanții
la luptele din Afganistan de la 300 la 500
de lei, scrie Radio Chișinău.
De asemenea, au fost majorate cu 100
de lei alocațiile persoanelor cu dizabilități
în urma acestor acțiuni de luptă, precum
și a avariei de la Cernobîl.

în așa fel ca poporul să preseze
actualul Parlament și Guvern ca
să demisioneze”, declară constituționalistul Tudor Cârnaț.
Tudor Cârnaț mai crede că
Maia Sandu trebuie să provoace alegeri parlamentare anticipate, deoarece există o hotărâre
adoptată de Parlament, referitor
la statul capturat. „Credeți-mă
că instituțiile n-au fost de-capturate din cauza că fostul președinte Dodon a preluat instituțiile
capturate și le-a manipulat, le-a
folosit în interesul personal. În
scopul de-capturării statului, în
scopul readucerii R. Moldova pe
făgașul unui stat democratic și de
drept, eu cred că Maia Sandu este
obligată să declanșeze împreună
cu poporul alegeri parlamentare
anticipate”, zice Cârnaț.
O victorie a la Pirus?
În opinia lui Tudor Cârnaț,
dacă Maia Sandu nu reușește să
declanșeze alegeri parlamentare
anticipate, vom asista la o criză
profundă pentru că președintele
R. Moldova este garantul independenței, integrității teritoriale și a
drepturilor noastre constituționale. „Constituția nu-i acordă pârghii, mecanisme reale, să-și asigure aceste garanții. Dacă rămâne
actualul Parlament în funcție și
actualul președinte Maia Sandu,
vom asista la un ping-pong, un

începând cu 1 ianuarie 2021, costul acesteia fiind de 67,5 de milioane de lei anual.

Prestațiile
sociale vor putea
fi ridicate
și prin MPay
Proiectul mai prevede acordarea dreptului la alocație lunară de stat, în cuantum
de 700 de lei, persoanelor antrenate de
autoritățile locale la colectarea munițiilor și
a tehnicii militare, la deminarea teritoriului
și clădirilor în perioada celui de-al Doilea
Război Mondial. Inițiativa va fi aplicată

Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice MPay va asigura distribuirea plăților de la bugetul public național și din
conturile instituțiilor publice către persoane fizice. Parlamentul a aprobat un proiect
de lege pentru ajustarea cadrului normativ

fel de joacă dintre Tom și Jerry.
Timp de doi ani, Maia Sandu n-o
să-și poată realiza nicio promisiune electorală, iar în felul acesta
poporul va rămâne dezamăgit nu
doar de Parlament, ci și de președintele R. Moldova”, argumentează Tudor Cârnaț, doctor în drept
constituțional.
Putem vorbi de o victorie a la
Pirus, îl întreb. „Da, o victorie
sterilă. Insuccesul poate fi trecut
uneori mai ușor decât succesul,
pe care nu-l poți folosi în interesul poporului. Cam așa va fi dacă
nu vom avea un Parlament care
să schimbe cu adevărat situația
din R. Moldova, să scoată acest
stat din captivitate, atunci vom
fi în prezența unui președinte
slab. Dacă reușește declanșarea
alegerilor parlamentare anticipate, atunci s-ar putea ca acest
popor să se miște din amorțirea
în care ne-am pomenit cu toții.
Poporul trebuie să o susțină pe
Maia Sandu prin presiuni”, crede
Cârnaț.
Despre ce fel de presiuni este
vorba? „Eu vorbesc doar de presiuni de natură democratică. Instaurarea puterii doar pe cale democratică. Democrația presupune
multe acțiuni la care poate recurge
poporul: pichetări, flashmob-uri,
proteste în masă, boicotare etc.
Presiuni care să-i determine pe
guvernanți să demisioneze, ca în
cele din urmă să fie declanșate
alegeri parlamentare anticipate”,
răspunde Tudor Cârnaț.
Din punct de vedere al atribuțiilor constituționale, Tudor
Cârnaț mai spune că Sandu nu
poate rezolva problemele social-economice, deoarece acestea
sunt de competența Guvernului.
Executivul poate veni în Parlament cu inițiative legislative pe
domeniul social-economic, inclusiv cu propuneri de diminuare a
consecințelor pandemice.
O victorie a la Pirus este atunci
când o bătălie este câștigată, dar
cu un cost foarte mare pentru
învingător, cost mai mare decât
beneficiile victoriei. Expresia provine de la o luptă purtată de regele
Pirus al Epirului împotriva romanilor în anul 279 Î.Hr., bătălie pe
care a câștigat-o, dar cu pierderi
foarte mari, scrie Historia.ro.

existent în acest sens, transmite IPN.
Proiectul prevede excluderea obligației
Casei Naționale de Asigurări Sociale de a
contracta prestatorul de servicii de plată
stabilit de beneficiar la data acordării dreptului la prestație socială. Astfel, beneficiarul
va fi liber să aleagă prestatorul de servicii
de plată și modalitatea de plată prin orice
instrument legal disponibil și în orice locație din țară, prin intermediul Serviciului
guvernamental de plăți electronice MPay.
În opinia autorilor proiectului, serviciul MPay oferă o soluție software eficientă, fiabilă și modernă pentru încasarea
și distribuirea plăților. Totodată, acesta
va reduce cheltuielile legate de procedura
de distribuire a prestațiilor sociale către
beneficiari.
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Porția de căldură
a persoanelor fără adăpost

P

e Victor l-am întâlnit căutând prin
tomberoane într-un cartier de la
Telecentru din Chișinău. Un bărbat cu
vârsta de peste 50 de ani, slab, de statură
medie, îmbrăcat într-o pereche de blugi negri și
o scurtă gri, destul de subțire pentru frigul din
noiembrie. Avea un cărucior pe care își sorta
lucrurile după câteva criterii, alimentare, haine
și carton.

Imagine simbol, de Sergiu BEJENARI

iește într-o construcție părăsită și
nefinalizată, dar temporară, speră
să-și găsească un loc de lucru cu
salariu stabil, dar deocamdată se
descurcă cum poate.
„Ei pot veni doar benevol
și nu sunt aduși cu forța”
Sergiu BEJENARI
Când l-am salutat, s-a uitat
lung și dubios la mine, iar, după
ce a mimat un răspuns, și-a continuat activitatea. Am intrat la o
alimentară din apropiere și am
luat câteva produse, o pâine, un
chefir, o conservă de pește și câteva batonașe de ciocolată. Întorcându-mă, m-am apropiat și i-am
întins pachetul.
Era un pic nedumerit, dar a luat
produsele și a mulțumit. Am reușit
să port un scurt dialog, în care
Victor a povestit despre situația
în care a ajuns. În trecut a fost
lăcătuș, a avut familie, dar și viciul
de a consuma alcool în exces. În
consecință a rămas și fără persoanele dragi, care au refuzat să-l mai
recunoască, dar și fără locuință.
„Acum nu mai beau, doar uneori”, a spus el. Zilnic merge pe la
platformele de gunoi, adună carton, metal, mai găsește produse
alimentare încă comestibile. Tră-

În municipiul Chișinău, dar și
în întreaga republică nu există o
statistică clară privind numărul
persoanelor fără adăpost. Unii
din ei sunt în general fără de documente. Dacă în perioada caldă
a anului acești oameni mai pot
dormi pe unde se nimerește, în perioada rece, deseori, aceștia nu se
mai trezesc din somn și îngheață.
Veaceslav Macovei, director interimar al Centrului de găzduire
și orientare a persoanelor fără domiciliu stabil din mun. Chișinău,
singurul centru de acest tip, spune
că, momentan, în centru sunt 60
de persoane, 23 stau în izolator
fie din cauza că au contactat cu
persoane care au COVID-19, fie
că abia au fost cazați și respectă
regimul de carantină.
„Pe unii îi aduce ambulanța
de la spital, dacă li s-a încheiat
termenul de tratament. Dacă sunt
depistați în stradă de către poliție și dacă aceștia doresc, la fel se
prezintă la centru. Ei pot veni doar

benevol și nu sunt aduși cu forța.”
Poliția îi întreabă dacă au ce
mânca, cu ce se îmbrăca și unde
dorm, apoi le propune să meargă la
centrul de plasament. „Beneficiari
ai centrului pot fi orice persoane
care au împlinit vârsta de 18 ani.
În medie, aproximativ o treime au
vârsta aproape de pensie, alții deja
au trecut de pensionare, dar și cei
de până la 30 de ani. La Centrul de
găzduire persoanele beneficiază de
psihologi, asistenți sociali, medici
și chiar de jurist. Toate aceste servicii sunt oferite gratuit, iar în caz
de necesitate aceștia sunt ajutați
în procesul de perfectare a documentelor, de integrare în familie
și societate, li se caută locuri de
muncă”, spune Veaceslav Macovei.
În perioada rece a anului, din
luna octombrie până în martie, per-

soanele fără adăpost beneficiază de
alimentare de trei ori pe zi. „Luând
în considerare pandemia, doritorii
de a rămâne la centru sau cei plasați
în izolare au continuat să beneficieze de acest regim de alimentare
inclusiv în perioada caldă a anului.
Toate cheltuielile sunt asigurate
din bugetul de stat, iar cei care primesc pensie sau au vreun alt venit
financiar, le pot folosi în scopuri
personale, pentru că la centru nu
plătesc nimic”, a adăugat directorul
interimar al centrului de găzduire.
Alimentație și paturi gratis
Capacitatea centrului este de
100 de persoane. În perioada pandemiei numărul persoanelor fără
adăpost văzute în stradă a crescut.
Din acest motiv au avut nevoie de

susținere. În acest sens Ministerul Apărării a oferit 30 de paturi
etajate, saltele și perne, iar unele spații din cadrul centrului au
fost transformate în izolatoare. În
prezent, administrația centrului
susține că sunt pregătiți de sezonul rece și pot face față situației.
În capitală a mai activat un centru similar, ba chiar mai performant, creat de CARITAS Moldova.
Căminul de noapte Sf. Ștefan cel
Mare, care acum nu mai este activ,
pentru că la sfârșitul anului 2018
a fost închis. Proiectul a fost activ
12 ani și a existat cu suportul financiar al unor donatori externi.
Însă, pentru că implicarea autorităților publice locale s-a rezumat
doar la trimiterea beneficiarilor
la cămin, fără a contribui și cu
altceva, centrul a fost închis.

Impresii după închiderea secției de votare din Boston
În această perioadă de agitație
postelectorală dezbaterile încă nu
se încheie, o parte din cetățeni se
bucură, alții stau pe gânduri și se
gândesc ce să facă mai departe.
Pentru unii schimbarea președintelui este percepută drept rezolvare
a tuturor problemelor interne și
externe din republică, iar pentru
alții a venit timpul să răsfoiască
un pic constituția.
Între timp, am încercat să vorbesc cu un tânăr basarabean stabilit
la Boston, Statele Unite ale Americii, care a fost membru al biroului electoral al secției de votare
din Watertown, despre impresiile
sale la cald cu referire la felul în
care s-au desfășurat alegerile din
15 noiembrie și despre așteptările
pe care le are de la noua președintă.
Cristian Butnaru este student
la Facultatea de Criminologie la
Universitatea de Stat din Arizona,
SUA, acesta a plecat acum un an
din Republica Moldova. El spune
că, în pofida rezultatelor acestor
alegeri, există încă destul de multe

Imagine cu o alegătoare basarabeancă, emigrată în SUA din cauza regimului comunist

lucruri care îl fac să se simtă nesigur. Discursurile de ură din partea
unor politicieni și lipsa de reacții din partea organelor de drept
în vederea aplicării legii îl fac să
creadă că aceștia ar avea protecție
din umbră. „Este atât de trist că
în baza problemelor nerezolvate
ale întregului popor se găsesc mai
degrabă metode de a dezbina societatea decât de a face ceva util
pentru ea”, spune tânărul.

Cu o experiență de membru
BESV la primul tur în alegerile prezidențiale din 1 noiembrie
2020, la parlamentarele din 2019,
la referendumul din România,
Cristian spune că nu a mai văzut
o prezență și o mobilizare atât de
mare a cetățenilor moldoveni. „A
fost o experiență superbă, plină
de emoții și pe alocuri mă treceau
fiorii.”
„Mă bucur pentru această pre-

zență la urnele de vot. Trebuie să
recunosc că înainte obișnuiam să
fiu foarte rău cu poporul meu, îl
tachinam, dar acum am o mândrie
pentru cât de deciși am fost. Atmosfera din secția de votare era plină
de energie, toți veneau determinați
și siguri de votul lor – de la tineri
care votau pentru prima dată până
la bătrâni care au trecut prin cel
de-al Doilea Război Mondial. La
secția noastră de votare, o bunicuță născută tocmai în anul 1931,
care a emigrat în SUA din cauza
regimului comunist, a venit să-și
exercite datoria de cetățean.
Am multe așteptări, dar, per
general, mă aștept ca în sfârșit să
avem un președinte pentru toți,
un simbol al poporului, atât pe
intern, cât și pe extern. Am avut
președinte al parlamentului, președinte al oligarhilor, acum aș vrea
să fie președinte al poporului și
să ne reprezinte pe toți, inclusiv
electoratul care nu și-a dat votul
pentru ea. Să activeze în interesul
poporului, și nu în cel personal.”

Deși, aparent, rezultatele alegerilor trezesc speranțe, schimbarea imaginii prezidențiale nu
neapărat e o motivație imediată
pentru cei plecați de a reveni înapoi. „Discuțiile despre întoarcerea
în țară sunt utopice. E foarte greu
să faci un cetățean din diasporă să
se întoarcă. Chiar dacă a câștigat
Maia Sandu, va dura mult mai mult
decât mandatul ei ca să se facă ordine în economie și politică. Să ne
imaginăm că ai un loc de muncă
mai bine plătit, ce te-ar face să te
întorci la locul de muncă precedent, unde totul este murdar, ai
colegi agresivi și needucați, iar pe
lângă asta mai ai și un salariu de
nimic? Greu de întors”, a adăugat
Cristian Butnaru.
La secția de votare Watertown,
Boston, din Statele Unite ale Americii s-au prezentat 636 de cetățeni
moldoveni, dintre care 610 au votat
pentru Maia Sandu, 25 pentru Igor
Dodon, iar un buletin de vot a fost
declarat nevalabil.
S.B.
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Piese actuale ale dramaturgilor
europeni, la FESTIS 2020

C

ea de-a 4-a ediție a Festivalului
Internațional FESTIS, organizată de
Teatrul Național Satiricus „I.L. Caragiale”
are genericul „Teatrul ca formă de
rezistență”. Timp de zece zile, între 16 și 25
noiembrie, în Sala Mare de la „Satiricus” sunt
prezentate piese ale unor dramaturgi valoroși
din România, Franța, Belarus, Estonia, Rusia și
Republica Moldova.
Sandu Grecu: „Acest
festival internațional
este o formă de rezistență”
La inaugurarea festivalului
FESTIS, directorul Teatrului
„Satiricus”, Sandu Grecu, le-a
mulțumit spectatorilor că și-au
învins frica de covid și au venit
să participe la eveniment. „Devenim mai buni, mai frumoși
prin teatru. Acest festival, mult
așteptat de noi, este o formă de
rezistență. În pofida pandemiei,
acest festival se întâmplă, vom
avea zece zile de teatru, cu piese
actuale, semnate de nouă dramaturgi importanți din lume. Teatrul
social e foarte important pentru
schimbarea mentalității, pentru
democratizarea societății. Teatrul și, în general, orice lucrare de
artă, e cel mai eficient antivirus”,
a subliniat Sandu Grecu la deschiderea festivalului. De menționat
că evenimentul beneficiază de
sprijinul Primăriei municipiului
Chișinău și al Consiliului municipiului Chișinău.
Matei Vișniec: „Trebuie
să fim alături de oameni,
să nu se prăbușească în
singurătate”
Într-un video proiectat în prima
seară a festivalului, am ascultat un
emoționant mesaj adresat publicului basarabean de cunoscutul
dramaturg Matei Vișniec: „Este
necesar ca teatrul să fie prezent

în această epocă de pandemie.
Trebuie să fim alături de oameni,
pentru ca ei să nu se prăbuşească
în singurătate, să nu-şi închipuie
că nu există ieşire din tunel: Teatrul este ieşirea din tunel!”.
FESTIS a debutat cu un spectacol-lectură excelent, în regia
tânărului actor Daniel Ciobanu.
A fost prezentată piesa lui Matei
Vișniec „Regele, bufonul și domnii
șobolani”, care a propulsat publicul în spațiul nebuniei, în teritorii obscure, unde sunt puse în joc
destinele ființelor umane coborâte
la nivelul unor vietăți mizerabile
din uriașe gropi de gunoi. Felul
cum este extrasă piatra nebuniei din craniul suveranului ne-a
restabilit contactul cu realitățile
pe care le trăim azi, acum. Am
văzut în acest spectacol-lectură
scene tulburătoare, cu deschideri
spre grotesc dar, totodată, emoționante, aureolate de poezie. Un
actor cu experiență, Ion Grosu, l-a
interpretat pe Rege, cu precizie,
frenetic și veridic. Am admirat și
jocul lui Gheorghe Gușan (Bufonul), posesor al unui larg registru
de disponibilități actoricești și vocale. Publicul s-a regăsit în acest
text cu tentă filosofică, situațiile
surprinse în piesă amintind de
peisajul politic autohton.
Piese despre ispita banului,
despre tiranie
și amenințarea războiului
Următoarea piesă din cadrul

cartier”: Gheorghe Gușan, Irina Rusu, Roman Malai, Nicolae
Racoviță, Daniel Ciobanu. Regia
inventivă, cu sugestive elemente
de decor, este semnată de Roman
Malai.
Publicul FESTIS este,
cu preponderență, tânăr

FESTIS a fost „Povestea peștișorului de aur” de Jaan Tatte,
în regia lui Gheorghe Gușan.
Autorul acestui text savuros, estonianul Jaan Tatte, este dramaturg, poet, actor, cântăreț. Acest
text dramatic pare simplu, dar e
amețitor de complex. Nu voi repovesti subiectul, spun doar că
e despre ispita banului. O ispită
uriașă, care transformă oameni
agreabili, simpatici, în niște caricaturi. Indiferent de țară sau de
orânduirea socială. Cel mai mult
m-au bucurat tinerii actori care au
citit: Ira Cazac, Constantin Ghilețchi, Gheorghe Gușan, Roman
Malai. S-au implicat emoțional,
și-au apropiat foarte mult personajele, ne-au dezvăluit pe deplin
frumusețea textului, folosindu-și
farmecul actoricesc. Aș remarca,
de asemenea, că au citit într-o limbă română impecabilă.

În perioada festivalului FESTIS
2020, am ascultat și „Prințesa de
cartier” a dramaturgului Andrei
Ivanov din Belarus, o piesă premiată la mai multe concursuri, montată frecvent după anul apariției
sale în 2017. Pe Prințesă o cheamă
Tania, Tanika și, inevitabil, într-o
lume unde crima e o normalitate,
fata aceasta frumoasă, dar neajutorată, devine victima perfectă.
Nu mai știm dacă e ucisă din gelozie sau din ură pentru frumusețea
și puritatea ei, oricum, o ființă ca
ea e sortită să ajungă de tânără
într-o groapă anonimă, la cimitir.
În rolul Taniei, Alexandrina
Grecu e convingătoare, de o naturalețe dezarmantă, ne cucerește
prin vitalitate și grație, își prezintă personajul cu dăruire, fără
nici o adiere de patetism. Merită
aprecierile noastre actorii care
ne-au adus în scenă „Prințesa de

Programul festivalului mai include piesele „Kebab” de Gianina
Cărbunariu (România), „Janna”
de Iaroslava Pulinovici (Rusia),
„Puștoaica de la etajul 13” de
Mircea M. Ionescu (România),
„Made in Moldova” de Constantin
Cheianu (R. Moldova), „Insultați.
Belarus (ia)” de Andrei Kureichik
(Belarus), „Valsul tancurilor” de
Irina Nechit (R. Moldova), „Ea
și numai ea” de Andrei Ivanov
(Belarus).
Organizatorii
festivalului
propun atenției publicului piese
combative sub aspect social-politic, de stringentă actualitate.
În caietul-program al FESTIS se
subliniază:
„Teatrul ca formă de rezistență” este o temă generoasă, aceasta implică o atitudine tranșantă
a creatorilor de spectacol – dramaturgi, regizori, actori – față de
realitățile abordate, o cunoaștere și trăire profundă a situațiilor
reflectate în spectacol, empatie
pentru eroii care suferă din cauza abuzurilor și nedreptăților
care se manifestă cu brutalitate
în societatea noastră”.
Un semn că FESTIS e un act de
cultură necesar îl constituie prezența publicului, mai ales a celui
tânăr, la spectacolele din festival.
Chiar dacă în sală e răcoare, spectatorii (într-un număr corespunzător regulilor de protecție contra
pandemiei) vin în fiecare seară și
urmăresc piesele jucate sau citite,
cu atenție maximă.
Irina Nechit

„Am fost și rămân influențată
de atmosfera culturală de la Sibiu”
Interviu cu actrița Alexandrina Grecu
– Dragă Alexandrina Grecu, ce te-a determinat să
inițiezi în 2020 proiectul
„Decalog” la Teatrul „Satiricus”, un proiect ce presupune prezentarea unei
serii de spectacole-lectură
și spectacole propriu-zise,
după piese contemporane, precum și organizarea
unor ateliere, performance-uri, repetiții cu public,
concerte, expoziții de pictură și fotografie, lansări
de carte etc.?
Mi-am dorit întotdeauna să
pornesc un proiect cultural-artistic pentru tinerii din Chișinău,
pentru comunitatea noastră artistică, de aceea am lansat re-

cent la Teatrul „Satiricus I. L.
Caragiale” proiectul „Decalog”.
Promovăm ideea susținerii reciproce între artiști, ne dorim să
creăm un nucleu artistic motivat,
dinamic, sincer, profesionist. E
necesar ca teatrele să colaboreze, e important ca artiștii să se
susțină, dar să nu se blameze,
să nu se arate cu degetul unii
pe alții. Trebuie să coexistăm
și să creăm un climat favorabil
culturii în Chișinău.
– Unde ai participat prima dată la realizarea unor
spectacole-lectură?
Eu am absolvit Facultatea de
Teatru de la Sibiu. Încă din studenție am lucrat în cadrul Festi-

valului Internațional de Teatru
de la Sibiu, în secția Spectacole-lectură. Am lucrat atunci la
piesa „Prințesa de cartier” semnată de dramaturgul belarus Andrei Ivanov. Am avut un public
foarte critic, select. Piesa a prins
foarte bine, a impresionat spectatorii, m-am convins atunci că
un spectacol-lectură de calitate
are priză la public. De aceea am
decis să facem lecturi ale pieselor
moderne și la Chișinău. E bine
să invităm publicul să asculte un
text, să-l guste, să-l înțeleagă,
să-l aprecieze. Chiar de la primele lecturi din cadrul „Decalog”-ului au venit mulți spectatori,
în special tineri, cred că startul
a fost unul reușit.

– Rămâi și azi influențată
de efervescența artistică
de la Sibiu?
O-o, da! Atmosfera de la
Sibiu e fascinantă, e îmbibată
de cultură. E de admirat inteligența oamenilor de la Sibiu,
cumsecădenia lor, solidaritatea
între artiști. Am preluat de acolo
niște principii de bază pentru
meseria mea: profesionalismul,
exigența, rezistența, calmul, independența, munca intensă. Dar
și necesitatea de a te odihni frumos, precum spune și una dintre
poruncile din Decalog: „Adu-ţi
aminte de ziua de odihnă, ca s-o
sfinţeşti”. Teatrul le oferă oamenilor și această posibilitate, de

Alexandrina Grecu, actriță,
inițiatoare a proiectului „Decalog”,
Teatrul „Satiricus I.L. Caragiale”

a se odihni frumos.
– Îți mulțumesc pentru interviu și mult succes!
A dialogat Irina Nechit
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La Varnița, combatanții
au determinat
rezultatul alegerilor
L

a Varnița, în turul doi al alegerilor
prezidențiale, situația a fost deosebit de
tensionată. La punctul de control de la
intrarea în localitate s-au adunat zeci de oameni:
polițiști, combatanți, observatori, reprezentanți
ai diferitor partide etc. Aceste persoane au
monitorizat transportul rutier și au urmărit
ca acesta să nu fie organizat, deoarece, în acest
scrutin, CEC a interzis transportarea organizată a
alegătorilor.

Gheorghe BÂLICI
Combatanții, prezenți ca de
obicei la datorie, au fost cei care
și-au notat numerele de înmatriculare ale automobilelor și au
avut grijă ca acestea să nu facă
curse repetate. Deputatul PAS,
Lilian Carp, a declarat pentru
Radio Europa Liberă Moldova că
a sesizat totuși că autobuzul de
rută nr. 7 făcea curse mult prea
dese, presupunând că aducerea
organizată a alegătorilor s-a
efectuat cu acest autobuz. Socialistul Nicolae Pascaru, prezent și
el la Varnița, a infirmat această
declarație, precum și faptul că
Partidul Socialiștilor ar fi plătit
pe cineva ca să voteze.
Oricum, la cele patru secții de
votare din Varnița s-au format
cozi lungi de alegători din stânga
Nistrului. Reporterul GAZETEI
de Chișinău a discutat cu unii
locuitori ai satului Varnița, care,
în alegerile din 15 noiembrie, a
fost cea mai fierbinte localitate a
R. Moldova. Localnicii, dar și veteranii războiului din anul 1992
au protestat și au fost împotrivă
ca la Varnița să ajungă atât de
mulți cetățeni transnistreni pe
timp de pandemie.
„Au fost confirmate
puncte de adunare
organizată
a alegătorilor”
Iacob Cecoi, 62 de ani,
profesor de cultură fizică,
președinte al Asociației veteranilor de război din Varnița, 1992, consilier local, s-a
aflat tot timpul „în teren”, de la
7.00 până la 21.00. „Am notat,
împreună cu colegii combatanți,
toate numerele de înmatriculare
a mijloacelor de transport care
veneau dinspre Tighina, pentru
a nu permite repetarea curselor.
Avem informație și dovezi clare că numai la Tighina au fost

confirmate patru puncte de adunare organizată a alegătorilor.
Microbuzele și autobuzele de
rută veneau mai des ca de obicei, la un interval de timp foarte scurt care dădea de bănuit,
pentru că nu făceau itinerarul
complet și încărcau alegătorii
de la marginea orașului. Chiar și
așa, nu prea le-am permis să încalce legea, pentru Dodon votând
la Varnița 3064 de alegători, cu
vreo câteva sute mai mult decât
în primul tur”, declară Iacob.
Ion, 71 de ani, observator,
ne asigură că au fost încălcări,
dar și multe tentative de încălcare a regulilor impuse de CEC. „Se
vedea că alegătorii vin în mod
organizat. Se știe că li s-au dat
bani, altfel unii nu ar fi venit
și pe jos, direct, pe lângă calea
ferată, de la Gara nr. 2 din Tighina”, ne asigură Ion.
„Poliția își făcea datoria
de… observator pasiv”
Tudor Serbov, 73 de ani,
fost primar al comunei Varnița, este sigur că, dacă nu interveneau veteranii de război
care au luptat în 1992, rezultatul
alegerilor la Varnița era să fie
cu totul altul, poate chiar ca în
2016, când au votat vreo 17 mii
de alegători transnistreni, aduși
și duși cu autocarele.
„Ne-am înțeles cu poliția
de la Tighina să supraveghem
împreună alegerile, ceea ce am
și făcut, poliția făcându-și mai
mult datoria de observator pasiv,
iar combatanții intervenind de
fiecare dată și neadmițând, pe
cât a fost posibil, încălcările.
Deputații socialiști au fost cei
care au chemat mascații, „omonul”, cum se mai zice pe la noi.
Au avut loc niște altercații cu îmbrânceli, dar, până la urmă, totul
a ieșit bine, datorită curajului și
devotamentului celor care au cu
adevărat conștiință de neam. Am
fost susținuți și de combatanții
veniți din Chișinău, Ialoveni,
Hâncești, Anenii Noi și din alte
localități. Dacă nu erau atât de
organizați combatanții, cine știe
care era rezultatul alegerilor, nu
doar la Varnița, ci și în alte localități de pe malul Nistrului”,
afirmă ex-primarul.

Alexandru Costețchi, 47
de ani, observator, este mulțumit de modul în care au decurs
alegerile. „A fost totul bine organizat. Transportarea organizată
a alegătorilor transnistreni s-a
diminuat, pentru că n-am admis încălcări cu duiumul. Știm
că unii șoferi de automobile au
fost plătiți ca să ia câte patru
pasageri, dar cel puțin nu li s-a
permis să repete procedura. Știu
că și alegătorii au fost plătiți. O
doamnă de la noi din Varnița,
dar cu domiciliul la Tighina, mi-a
recunoscut că a primit 400 de lei.
A luat banii, dar a votat pentru
Maia Sandu”, susține râzând
Alexandru.
„Angajații au fost
obligați să se ducă
la vot”
Boris, 64 de ani, observator, ne spune că poliția nu s-a
așteptat la mobilizarea atât de
eficientă a combatanților. „Chiar
dacă am avut o înțelegere prealabilă cu poliția, oamenii legii nu
au întocmit nici un proces-verbal. Mascații au folosit electroșocul, cineva dintre combatanți a
fost lovit de un mascat cu bâta de
cauciuc pe spate. Am avut impresia că aceștia țineau mai degrabă
partea celor care încălcau vădit
legea. O încălcare a fost și organizarea alegerilor în liceul local,
fără consultarea consiliului local,
când covidul bântuie și avem o
situație dezastruoasă în această
privință”, punctează Boris.
Simion Brânză, 72 de ani,
consilier raional, Anenii
Noi, recunoaște că primul tur al
alegerilor a fost mai lejer. „Socialiștii s-au mobilizat în turul doi.
La Tighina, bunăoară, angajații
au fost obligați să se ducă la vot
și să confirme participarea. Contracararea fărădelegilor a fost

aplicată de către combatanți, din
rândurile cărora fac și eu parte.
Dodon, după ce a avut un comportament destul de arogant în

cadrul alegerilor, acum vrea să
devină prim-ministru. Obrăznicia sa nu are nicio limită!”,
opinează Simion.

Imaginea comentată

Dragi cititori,
Inaugurăm astăzi
o nouă rubrică –
Imaginea comentată.
Săptămânal, vom publica o fotografie sau o altă imagine
pe care vă propunem să o comentați. Vă oferim astfel prilejul să vă exercitați puterea Dvs. de imaginație și de duh,
știind că publicul nostru este unul dintre cele mai elevate.
Textul, care trebuie să fie cât se poate de scurt, maximum
20 de cuvinte, îl puteți expedia pe adresele: str. Mihai Viteazul 2a, nr. 23, Chișinău, Republica Moldova, tel.: 022
358 567, e-mail: gazetadechisinau@gmail.com și pe pagina
web: gazetadechisinau.md
Lunar, cele mai spirituale replici vor fi jurizate de consiliul redacției, iar autorii câștigători vor fi premiați cu un
abonament la GdC. Publicăm azi prima imagine și așteptăm
reacțiile Dvs. Vă dorim succes și să fie într-un ceas bun.
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Istoria în documente de arhivă

Chişinău, 1944. „Ocupat de NKVD”
sau Învingătorii nu pot fi judecați

C

ând toată populaţia va conştientiza ce
anume s-a întâmplat în 1940 şi apoi în
1944, nu se vor mai certa frate cu frate
cu ură şi spume la gură ce limbă vorbim
şi cine suntem.

Alexandru MORARU,
istoric-arhivist, publicist
A doua conflagraţie mondială
intrase în etapa finală. Spre sfârşitul lunii august 1944, Basarabia
a fost din nou ocupată de armata
sovietică. Simbolica regală a fost
înlocuită cu secera şi ciocanul.
Pe urmele calde ale operaţiilor
militare au năvălit reprezentanţii
URSS în persoana cărora se întruchipa puterea sovietică.
Printre cei care reprezentau şi
apărau această putere erau unităţile de elită ale NKVD-ului. Acesta era un mecanism de teroare,
un fel de gestapo, model sovietic, care avea ca sarcină generală apărarea puterii sovietice şi a
ideologiei bolşevice, nimicirea
morală şi fizică a „duşmanilor
poporului” şi altele, inclusiv te-

rorismul internaţional şi exportul
de revoluţie.
Despre evenimentele din 1944
în Moldova „sovietică” şi în capitala ei, oraşul Chişinău, au fost
scrise multe cărţi, monografii,
poezii, au fost pictate tablouri,
turnate filme artistice şi „documentare”, compusă muzică,
ridicate statui şi obeliscuri. Şi
toate aceste opere politizate la
maxim de ideologia stalinistă
slăvesc armata roşie, care „ne-a
eliberat” şi a uitat să se întoarcă
acasă, pe Lenin, care ne-a adus
lumină (şi s-a mirat mult când a
văzut că aici era deja lumină) şi
alte poveşti roşii.
Tot ce are omul mai de preţ se
reduce la viaţă, familie şi casă. Cu
câtă trudă şi efort îşi construieşte
omul o casă! De câte bunuri se
privează şi el, şi familia sa pentru
a vedea construită sau cumpărată
o casă. Dar ce simte omul când
nişte venetici înarmaţi te dau
afară din casa ta, instalându-se
pentru totdeauna aici şi folosindu-se de toate bunurile adunate
de tine cu atâta trudă?
Încearcă şi spune că nu te-au
eliberat! Te-au eliberat pe tine

SCRISOARE INFORMATIVĂ
Secretarul CC al PC(b)M, tov. Salogor N.L.,
Preşedintele Sovnarkomului RSSM, tov. Constantinov
Despre încălcarea hotărârii Sovietului Orăşenesc şi Comitetului
Orăşenesc al PC(b) al Moldovei
din 25 august 1944, despre confiscarea imobilelor de stat şi ordinea
de ocupare a fondului locativ din
oraşul Chişinău.
Potrivit controlului înfăptuit de Comitetului Orăşenesc şi
comitetele raionale ale PC(b)M
din oraşul Chişinău, s-a stabilit că
mulţi lucrători din rândul grupurilor operative ale narkomatelor şi
instituţiilor republicane, preponderent al lucrătorilor organelor
şi unităţilor NKVD, şi unităţilor
de grăniceri ale NKVD, intrând
în oraşul Chişinău după ofensiva
unităţilor Armatei Roşii, în loc să
stabilească o ordine revoluţionară
în oraş, să restabilească imediat
organele puterii sovietice, să organizeze paza obiectivelor industriale de bază şi a averii statului, au
ales un drum greşit şi dăunător –
confiscarea în interese personale a
mobilei, ocuparea fără autorizaţia
sovietului orăşenesc a imobilelor
particulare şi de stat; samavolnic
i-au dat afară din case pe locatarii băştinaşi, şi-au însuşit averea
acestor oameni şi au instalat pază
armată la locuinţele goale.

Angajaţii NKVD şi ai departamentelor acestuia au „rezervat” prin oraş un număr mare de
apartamente, pe care au instalat
tăbliţe cu inscripţia „OCUPAT DE
NKVD”. De exemplu: pe strada
Armenească, între strada Nikolaevskaia şi Haralampievskaia, pe
toate casele (au fost puse plăcuţe
– Al. M.); pe strada Kuznecinaia,
între strada Armenească şi Kupecescaia, pe mai mult de 20 de case
au fost puse plăcuțele respective
sau a fost scris cu caractere grase
pe pereţii caselor „OCUPAT DE
NKVD”.
Folosindu-se de un asemenea dezmăţ, unii lucrători ai
NKVD-ului, mulţi lucrători din
alte narkomate au pus inscripţii:
„OCUPAT DE NKVD”, „MINAT!”,
„ATENȚIE – CÂINE RĂU!” ş.a.
În afară de ocuparea locuinţelor şi apartamentelor, unii lucrători ai NKVD-ului au început
a transporta mobila rămasă din
unele case în altele, chipurile,
pentru păstrare şi transmitere
organelor financiare. Acest lucru
a servit drept pretext pentru alte
organizaţii şi persoane să delapideze (să fure, dacă vreţi – Al. M.)
averea statului (ca să vezi, stat

de casa ta, şi casa au eliberat-o
de tine!
Acesta nu este un monolog
absurd şi lipsit de subiect, ci un
adevăr istoric. Când toată populaţia va conştientiza ce anume s-a
întâmplat în 1940 şi apoi în 1944,
nu se vor mai certa frate cu frate
cu ură şi spume la gură ce limbă
vorbim şi cine suntem.
Prin 1988-1989, îi aveam ca
exemplu pe cei din Ţările Baltice!
De ce acum, după atâţia ani, nu
tragem nişte concluzii sănătoase?
Unde sunt Letonia, Lituania şi Es-

tonia şi unde am rămas noi? De ce
şi cei de dreapta şi cei de stânga şi
cei de centru – toţi au compromis
cuvântul DEMOCRAŢIE?
De ce trebuia să-l dăm jos pe
Grosu, ca apoi să-i suim pe rând
pe Snegur-Lucinschi-Voronin-Dodon? Care-i diferenţa? De ce nu
ne orientăm şi nu dăm o şansă
tinerei generaţii? Ne temem că
nu vor reuşi? Posibil, ei doar n-au
fost în nomenclatură comunistă!
Cum poate un om să conducă o
republică, un parlament, un guvern, dacă el n-a fost comunist,

socialist sau democrat? Poate ne
abatem puţin de la scenariile bine
puse la punct la Moscova?
În speranţa că voi da o informaţie pentru o meditaţie serioasă, vă propun un document din
1944, depistat de mine câteva
luni în urmă în arhivele Republicii Moldova, pe care l-am tradus din limba rusă. El ne face să
simţim atmosfera din Chişinău
în septembrie 1944, ne arată ce
mecanism monstruos a devenit
NKVD-ul care ieşise chiar şi de
sub controlul stăpânilor săi.

venit peste noapte, avea deja și
avere aici! – Al. M.) şi să confişte
ilegal bunurile orăşenilor.
Ca rezultat al acestor acţiuni,
în ultimele zile în oraş s-a creat
o situaţie când, noaptea şi chiar
ziua în amiaza mare, persoane necunoscute cară mobila din apartamente şi case. Mulţi locatari au
pierdut încrederea că vor rămâne
să trăiască în casele lor şi că li se
va lăsa averea agonisită de o viaţă.
Din procuratura orăşenească,
într-o noapte, a fost furată toată
mobila. La 2 septembrie 1944, în
casa nr. 26 de pe strada Svecinaia,
a fost furată mobila şi alte obiecte
din apartamentul lui Ohrimenco,
împuternicit al narkomzagului
din judeţul Chişinău, iar furtul
a fost comis de şeful grupului de
gospodărie a Direcţiei căii ferate
Chişinău, Condratenco (ultimul
nume în document este scris de
mână – Al. M.).
Organele miliţiei nu duc o luptă hotărâtă cu aceste crime, iar
tov. Leahov trimite la Comitetul
orăşenesc de partid informaţii că,
chipurile, „în ultimele 24 de ore,
în oraşul Chişinău n-a avut loc
nici un fel de infracțiuni şi n-au
fost înregistrate nici un fel de incidente”.
Lucrătorii NKVD au trimis
posturi înarmate la un şir întreg
de case goale ocupate de ei, de
exemplu: chiar la apartamentul

ocupat de secretarul comitetului
orăşenesc de partid, tov. Chiriac,
locţiitorul narkomului NKVD, tov.
Orlov în persoană, a adus cu maşina o santinelă şi a instalat-o lângă
casă, iar peste două zile a adus o
santinelă suplimentară, primul
din aceştia n-a fost schimbat şi
n-a mâncat mai bine de 24 de ore.
Exemplul lucrătorilor NKVD
l-au urmat alţi lucrători, cum
sunt cei de la NCGB, Comisariatul militar orăşenesc, unităţile
de grăniceri ale NKVD-ului. În
felul acesta, numai în raionul
Krasnoarmeisk au fost puse mai
mult de 50 de santinele care să
păzească apartamente goale.
Santinelelor li s-a ordonat să
nu permită apropierea de apartamente şi să nu spună nimănui denumirea instituţiei care a ocupat
clădirea şi numele conducătorului
acestei instituţii. Consecinţa este
următoarea: autorităţile raionale
şi orăşeneşti nu au posibilitatea
să intre în locuinţe şi să le examineze. Numai în raionul Lenin,
70 de case n-au fost examinate
până în prezent şi n-avem nici o
informaţie despre starea lor.
Din cauza acestei situaţii cu
plăcuţele „OCUPAT DE NKVD”
și a instalării santinelelor la locuinţele goale, în ochii populaţiei
băştinaşe s-a creat o părere că,
în afară de organele NKVD, nu
există în oraş alţi reprezentanţi

ai puterii sovietice.
De ocuparea ilegală a apartamentelor, punerea plăcuţelor
„OCUPAT DE NKVD”, alungarea
din apartamente a populaţiei băştinaşe, instalarea santinelelor şi
ignorarea autorităţilor orăşeneşti
sunt vinovați, în primul rând,
narkomii adjuncți ai NKVD, tov.
Seriojin şi Orlov, care ştiau despre
acţiunile ilegale ale subalternilor,
n-au luat nici o măsură şi au neglijat importanţa politică, n-au
pedepsit vinovaţii, punând interesele lor personale şi interesele
subalternilor mai presus de cele
de stat.
Unii lucrători care s-au dedat
la aceste activităţi ilegale nu au
asigurat în primele zile ale venirii puterii sovietice în oraş (aşa
e scris în document – Al. M.)
păstrarea averii de stat: numai
la staţia electrică orăşenească, ca
rezultat al neasigurării pazei, la
25-26 august, populaţia a furat 2
tone de gaz şi 2 tone de ulei, iar în
raionul Morii Roşii, la 3 septembrie, încă nu erau luate sub pază
150 tone de petrol, din care 8 tone
au fost scurse în sol. Narkomul
adjunct NKVD, tov. Leahov, a fost
avertizat despre acest lucru, dar
nu a întreprins măsuri pentru a
organiza paza. Numai după ce a
intervenit Comitetul Orăşenesc de
partid a fost pusă pază, şi nu din
partea forţelor NKVD, ci cu efortul
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şi forţele Sovietului orăşenesc.
Unii lucrători ai organelor şi
unităţilor NKVD-ului admit acţiuni şi atitudini antisovietice faţă
de populaţia locală, de exemplu:
şeful Secţiei de miliţie nr. 4, Antonov, l-a trimis pe subalternul
său, sergentul Astafiev, în raionul
Secţiei de miliţie nr. 2 pentru a
confisca fără nici un temei legal
pianul cetăţenei Tomici (str. Gogol, nr. 4). Astafiev a ameninţat-o
în prezenţa lucrătorului CR PC(b)
M, şeful secţiei organizatorice a
raionului Krasnoarmeisk, tov.
Borzovoi, că pianul va fi confiscat
cu ajutorul armelor, dacă Tomici
nu-l va da de bună voie.
Învăţătorul Cerencov (locuitor,
str. Ostrovski 18) a fost evacuat
forţat din propriul apartament. De
asemenea, i-a fost luat şi mobilierul. Acest lucru l-a făcut căpitanul
Videaşev, şeful ITK al NKVD-ului.
Pe cetăţeana Popa (str. Alexandrovskaia 155) lucrătorul NKVD-ului,
Bolteanski, a evacuat-o forţat din
apartament în bucătărie şi i-a luat
mobila. Feciorul cet. Popa își face
serviciul în Armata Roşie.
Pot fi prezentate mult mai multe exemple de acest fel, dar, din
cauză că mulţi infractori refuză
să comunice numele şi locul lor
de serviciu, noi nu le prezentăm,
dar exemplele aduse sunt suficiente pentru a trage concluzia că
comportamentul unor lucrători ai
organelor şi unităţilor NKVD-ului
discreditează în ochii populaţiei
băştinaşe puterea sovietică şi îi
creează o imagine greşită, cu dispoziţii politice dăunătoare.
Toate acestea atestă faptul că
organizaţia de partid a NKVD-ului
RSSM şi secretarul ei de partid,
tov. Kabluka, trec cu vederea încălcarea de către unii lucrători a
legilor sovietice, nu îi acordă o
importanţă politică principială
şi nu îi pedepsesc pe vinovaţi.
Aceasta vorbeşte despre nivelul
scăzut al muncii partinico-politice în rândurile colaboratorilor
narkomatului.
Biroul Comitetului Orăşenesc
de partid a discutat la şedinţa sa
închisă din 6 septembrie curent
situaţia creată în oraş privind
îndeplinirea hotărârii Sovietului orăşenesc al PC(b)M din 25
august 1944. După o scurtă in-
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formaţie pe tema respectivă, cei
prezenţi la şedinţa biroului Comitetului Orăşenesc al PC(b)M –
comisarul norodnic al afacerilor
interne a RSSM, tov. Markeev,
locţiitorul său, tov. Seriojin, şi
secretarul Kabluka nu au conştientizat şi chiar au considerat
drept neîntemeiată problema
discutată la biroul Comitetului
Orăşenesc de partid.
După luările de cuvânt a câtor-

Exemplul
lucrătorilor NKVD
l-au urmat alţi
lucrători, cum sunt
cei de la NCGB,
Comisariatul militar
orăşenesc, unităţile de
grăniceri ale NKVDului. În felul acesta,
numai în raionul
Krasnoarmeisk au
fost puse mai mult
de 50 de santinele
care să păzească
apartamente goale.
Santinelelor li
s-a ordonat să nu
permită apropierea
de apartamente
şi să nu spună
nimănui denumirea
instituţiei care a
ocupat clădirea
şi numele
conducătorului
acestei instituţii.

va membri ai biroului Comitetului
Orăşenesc, secretari ai comitetelor
raionale ale PC(b)M, preşedinţi ai
executivelor raionale, sub influenţa faptelor relatate, tov. Markeev, în cuvântarea sa, a declarat
că problema este pusă corect şi la
timp şi că el în calitate de narkom
va lua cele mai drastice măsuri
pentru instaurarea ordinii printre
colaboratorii instituţiei sale.
În proiectul hotărârii s-a propus să fie exclus din rândurile
partidului comunist (bolşevic)

tov. Seriojin, care s-a adresat
membrilor biroului spunând că
el a conştientizat şi își recunoaşte
greşelile şi că va lua toate măsurile pentru corectarea lor imediată
şi că el, în calitate de comunist,
trebuie să fie pedepsit pentru
acţiunile sale. Tov. Seriojin i s-a
aplicat mustrare aspră cu înscriere
în fişa personală.
Biroul Comitetului Orăşenesc
al PC(b)M a decis să organizeze o
adunare extraordinară închisă de
partid în organizaţia NKVD, pentru a discuta hotărârea biroului
Comitetului Orăşenesc al PC(b)M.
Cu toate că la şedinţa biroului
Comitetul Orăşenesc al PC(b)M
tov. Markeev, Seriojin, Kabluka
au recunoscut drept justă şi binevenită problema discutată la
biroul Comitetului Orăşenesc de
partid, în aceeaşi noapte, din ordinul tov. Markeev, a fost organizată o investigaţie a faptelor,
a fost pusă la îndoială hotărârea
biroului Comitetului Orăşenesc de
partid, au început în toiul nopţii
să meargă de la o casă la alta şi
să-i ancheteze pe locatari privind
problema nominalizată.
A doua zi, tov. Markeev a declarat că faptele nu s-au adeverit
în proporție de 100 de procente
şi că ei au fost defăimați la biroul
Comitetului Orăşenesc.
Tov. Markeev a interzis secretarului organizaţiei de partid, tov.
Kabluka, să organizeze o adunare
de partid şi să aducă la cunoştinţa
comuniştilor hotărârea (ultimul
cuvânt este adăugat la textul dactilografiat – Al. M.) Comitetului
Orăşenesc al PC(b)M.
Comunicându-vă cele relatate, Vă rugăm să puneţi în discuţie
această problemă la şedinţa biroului CC al PC(b)M.
Secretarul Comitetului
Orăşenesc al PC(b)M /semnat/ Selivanov
(ştampila)
Preşedintele Sovietului
Orăşenesc / semnat/
V. Vizitei
8 septembrie 1944,
or. Chişinău
			
Sursa: AOSPRM, F. 51, inv. 2,
d. 62
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România cere UE să
se implice mai activ în
gestionarea conflictelor
înghețate din zona
Mării Negre
România cere în mod oficial Uniunii Europene să devină mai
activă în gestionarea conflictelor din zona Mării Negre, potrivit
unui comunicat al MAE. Astfel, ministrul afacerilor externe de la
București, Bogdan Aurescu, a adresat ieri Înaltului Reprezentant
pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, o
scrisoare în acest sens, transmite g4media.ro.

Potrivit sursei citate, unul dintre aceste conflicte este cel din
Transnistria, zona separatistă din Republica Moldova, unde Moscova
staționează trupe sub pretextul menținerii păcii. Din cauza situației
din Transnistria, Republica Moldova nu poate emite pretenții pentru
aderarea la NATO și UE, structuri care nu permit apartenența unor
state cu conflicte teritoriale nerezolvate.
Scrisoarea, co-semnată de omologii săi, miniștrii afacerilor externe din zece state membre UE (Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia,
Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia), propune
introducerea, ca punct distinct pe agenda unei viitoare reuniuni
a Consiliului Afaceri Externe al miniștrilor de externe europeni,
a unei discuții aprofundate cu privire la rolul UE în soluționarea
conflictelor prelungite/înghețate din Vecinătatea sa Estică / regiunea Mării Negre.
Scrisoarea vine după discuțiile dintre Aurescu și omologii europeni despre „provocările reprezentate de persistența unui arc de
instabilitate în vecinătatea imediată a UE, în regiunea Mării Negre,
generat de existența unui lanț de conflicte prelungite, aflate fie în
formă activă sau așa-zis „înghețate”, cu efecte negative directe asupra
stabilității și securității regionale și a Europei în general, precum și
asupra perspectivelor de dezvoltare ale societăților și prosperității
cetățenilor din regiunile respective.
Scrisoarea, inițiată de ministrul român al afacerilor externe,
pune accentul pe necesitatea ca UE să acorde o atenție sporită soluționării pașnice și durabile a conflictelor prelungite din
vecinătate, printr-o angajare mai activă și vizibilă în sprijinul
eforturilor de reglementare derulate în cooperare cu alți parteneri
internaționali, în cadrul formatelor multilaterale abilitate, aceasta
fiind o precondiție pentru o voce puternică și credibilă a UE pe
scena internațională.
Co-semnatarii scrisorii arată că discuția miniștrilor de externe
din UE ar trebui să vizeze mai cu seamă „instrumentele și posibilitățile de punere în aplicare de o manieră integrată a formatelor și
instrumentelor disponibile, astfel încât Uniunea Europeană să fie
capabilă să ofere un răspuns mai eficient obiectivelor sale de promovare a păcii, stabilității și prosperității în vecinătatea imediată”.
radiochisinau.md

Parlamentul a votat
un proiect de lege
privind fortificarea
independenței BNM
Parlamentul a votat ieri, în două lecturi, un proiect de lege care
vizează fortificarea independenței Băncii Naționale a Moldovei.
Documentul prevede consolidarea integrității și finalității deciziilor
de politică monetară, de reglementare și supraveghere bancară,
adoptate de BNM, anunță radiochisinau.md.
Principalele prevederi ale proiectului vizează răspunderea pentru
prejudiciul cauzat prin actul administrativ ilegal al Băncii Centrale,
determinarea mărimii prejudiciului material cauzat și modul de
tragere la răspundere al membrilor organelor de conducere a BNM.
Anterior, premierul Ion Chicu a declarat că această inițiativă
face parte din angajamentele Guvernului pentru semnarea unui
nou program cu FMI.
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Cum îți dai seama dacă starea de oboseală e cauzată de infecția cu SARS-CoV-2

Oboseala, un simptom COVID-19?

O

boseala COVID este un simptom
frecvent al infecției cu virusul SARSCoV-2, dar și al altor infecții virale. De
asemenea, starea de oboseală poate
ascunde diferite dezechilibre hormonale, lipsa
de vitamine și minerale, fibromialgia sau chiar
depresia.
În aceste condiții, cum putem
deosebi oboseala COVID-19 de
starea de oboseală „obișnuită”?
Există anumite semne la care trebuie să fim atenți? Iată ce spun
experții!
Oboseala face parte din viața
noastră, indiferent cât de invincibili ne-am considera. Fie că
dormim prea puțin, că mâncăm
dezechilibrat, că depunem un
efort fizic sau psihic major sau
că suntem infectați cu noul coronavirus, oboseala este un simptom
adesea banal, trecut cu vederea.
RECOMANDĂRI
Cauzele ascunse
ale oboselii:
de la lipsa de vitamine
la dereglări hormonale
Care sunt simptomele
COVID-19
Oboseala COVID,
consecința furtunii
de citokine din organism

Un raport publicat la începuturile pandemiei de coronavirus
de către Organizația Mondială a
Sănătății arăta că, dintre cele peste 55.000 de persoane infectate
cu virusul SARS-CoV-2, 87,9%
au declarat că febra a fost unul
dintre simptome, urmată de tusea uscată (67,7%) și de oboseală
(38,1%).
Oboseala COVID apare pe
fondul furtunii de citokine din
organism în cazul infecției cu
SARS-CoV-2. Aceste citokine îi
semnalizează corpului că trebuie
să intre în poziția de luptă cu
virusul, dar consecința este că
te simți stors de energie fără
să fi făcut un efort prea mare,
explică dr. Richard Watkins,
medic infecționist la Northeast
Ohio Medical University, pentru Health.com.
Dar oboseala nu înseamnă automat COVID-19, atenționează
medicii, chiar dacă aceasta este
unul dintre simptomele bolii

amintite în lista Centrelor pentru
Controlul și Prevenirea Bolilor
din SUA.
Oboseala este un simptom destul de vag, deci nu înseamnă că
ești 100% infectat cu SARS-CoV-2
dacă te simți obosit. Poate fi vorba
despre cu totul altceva, spune dr.
Amesh Adalja, profesor la Johns
Hopkins Center.
Și totuși, oboseala este un
simptom COVID-19. Cum o deosebim de oboseala aceea „normală”?
E destul de dificil. Trebuie să

fim atenți dacă există și alte simptome care însoțesc oboseala și care
sunt specifice în cazul infecției cu
noul coronavirus, precum durerile
musculare, durerile de cap, durerile în gât, chiar dacă acestea
nu sunt severe, adaugă medicul.
Dacă tot ești în dubii, ia-ți o
pauză și gândește-te ce anume ar
putea să fie de vină pentru starea
de oboseală: să fie oare din cauză
că ai dormit prea puțin azi noapte?
Sau poate că nu ai mâncat suficient? Nu cumva poate fi starea

de oboseală pusă pe seama menstruației sau a fumatului excesiv?
Dar cu sănătatea în general cum
stai, îți iei medicamentele conform planului întocmit de medic?
Dacă totuși nu îți explici care
este cauza stării de oboseală și
dacă aceasta persistă ori este
însoțită de alte simptome specifice COVID-19, sună medicul
de familie, care îți poate adresa
câteva întrebări lămuritoare și,
la nevoie, poate solicita testarea
la domiciliu.

5 motive să consumi
mandarine în sezonul rece

Mandarine zemoase, cu parfum
divin, dulci-acrișoare… da, ăsta e
semnul care-mi indică faptul că
se apropie sărbătorile, an de an!
Spre deosebire de „surioarele”
lor mai mari, portocalele, minunatele mandarine sunt foarte ușor
de descojit și parcă numai bune
de înfulecat pe grabă, când simți
că energia se duce în jos.
Să vedem ce beneficii au mandarinele și câte calorii se ascund
în ele!
RECOMANDĂRI

Pe lângă calorii însă, mandarinele au și un aport nutritiv foarte
important:
85% apă
aproape 2 grame de fibre
1 gram de proteine
13 grame de carbohidrați
15% din doza zilnică recomandată (DZR) de vitamina
A (bună pentru piele, vasele de
sânge și oase)
45% din DZR de vitamina C
5% din DZR de acid folic
5% din DZR de potasiu

Câte calorii are o
mandarină?

Mandarine: beneficii
pentru imunitate,
digestie și inimă

Potrivit healthline, la 100 de
grame de fruct regăsim aproximativ 50 de calorii, deci o nimica
toată.

Previn îmbătrânirea prematură – mandarinele sunt
bogate în antioxidanți care luptă
cu efectele nocive ale radicalilor

liberi asupra celulelor și previn
stresul oxidativ, una dintre principalele cauze ale instalării cancerului. De asemenea, sunt excelente
surse de vitamina C și A, precum
și minerale (fier, potasiu), acid
folic, fibre și flavonoide.
Bune pentru digestie – fibrele și proteinele din mandarine sunt ideale pentru un tranzit
intestinal sănătos și prevenirea
tulburărilor gastrointestinale,
precum balonarea sau constipația.
Totodată, sunt indicate în cura de
slăbire deoarece conferă senzație
de sațietate cu puține calorii.
Mandarinele, fructe detox
– la fel ca toate citricele (lămâi,
portocale, kiwi, ananas, grepfrut,
pomelo, clementine etc.), mandarinele sunt alcaline și au efect
detoxifiant, ajutând la eliminarea
toxinelor și reglarea pH-ului din
organism.
Inimă sănătoasă – mandarinele conțin flavonoide și
antioxidanți care curăță vasele
de sânge de colesterol și ajută la
menținerea tensiunii arteriale în
limitele normale, prevenind astfel
instalarea bolilor de inimă.
Mandarine antistres și proimunitate – da, mandarinele pot
alunga stresul și anxietatea prin
acțiunea lor benefică asupra neurotransmițătorilor. În plus, datorită
conținutului ridicat de vitamina
C, mandarinele sprijină sistemul
imunitar și îl ajută să facă față cu
brio virozelor din sezonul rece.
csid.ro

Chiftele de post cu dovlecei
și cartofi la cuptor.
Rețetă simplă, dietetică
Chiftele de post cu dovlecei și
cartofi, mult pătrunjel și „o brumă” de morcov, pentru culoare
– un preparat la cuptor dietetic,
sățios și delicios.
Vezi care sunt ingredientele de
care ai nevoie și cum se prepară apetisantele chiftele de post
cu dovlecei și cartofi la cuptor!
Ingrediente:
1 kilogram de cartofi fierţi
în coajă
1 cană de orez fiert
3 linguri de pesmet
2 morcovi
1 dovlecel
1 ceapă mare
3-4 căţei de usturoi
1 legătură de pătrunjel
Ulei de floarea-soarelui
Sare, piper, după gust
Mod de preparare:
Morcovii și dovlecelul se dau
pe răzătoare, se scurg de apă şi

se pun într-o tigaie cu puțin
ulei, împreună cu ceapa tăiată
mărunt. Se lasă 2-3 minute la
călit, apoi se adaugă un sfert de
cană de apă şi puţină sare. Se
mai lasă circa 5-10 minute, până
când legumele se înmoaie şi apa
scade complet.
RECOMANDĂRI
După ce se răceşte puţin compoziţia, se amestecă într-un bol
împreună cu cartofii fierţi şi răciţi,
daţi pe răzătoarea mare, cu orezul, pesmetul, usturoiul zdrobit
şi pătrunjelul şi se adaugă sare
și piper, după gust.
Se modelează chifteluţele cu
mâinile unse cu ulei (plate sau
bombate, cum vă plac) şi se coc
într-o tavă acoperită cu hârtie de
copt circa 30 de minute, la 180
de grade Celsius, în cuptorul deja
încins. Se servesc calde, împreună
cu diverse garnituri, sos tzatziki
sau salate.
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Echipa Media Sport a
câștigat turneul Open Cupa
Presei la minifotbal

Kosovo –
Moldova 1-0

T

FOTO: Aurelia CIOBANU

urneul deschis Cupa Presei la minifotbal
și-a desemnat laureații, 16 echipe
disputându-și întâietatea în perioada 31
octombrie – 14 noiembrie curent. Ediția
din acest an, una aniversară (a XX-a), a fost
consacrată, ca și cele trei precedente, memoriei
ziaristului sportiv Вoris Harcenco, un fotograf
inegalabil, care a reprezentat presa din Republica
Moldova la cele mai importante competiții
sportive de pe mapamond.
în optimi de finală, Media Sport
s-a impus cu un sec 5-0 în fața
formației Coca Cola.
Pe muchie...

Iulian BOGATU
Formațiile aliniate la startul
competiției, exponente a diverse
instituții media, companii comerciale și structuri bancare, au fost
repartizate în patru grupe. După
disputarea a trei runde, fiecare
echipă a avut parte în faza eliminatorie (play-off) de un adversar
în funcție de rezultatele demonstrate.
Start fulminant
În meciul inaugural – primul
după jumătate de an fără minifotbal la noi în țară, din cauza
pauzei provocate de coronavirus
–, lotul jurnaliștilor Media Sport
a surclasat la scor, 14-3, formația
Efes Moldova. Este de menționat
că jocurile s-au desfășurat în aer
liber și fără spectatori, fiind găzduite de Urban Arena din sectorul
Botanica al capitalei (Telecentru). Ulterior, după trei victorii
din tot atâtea partide disputate,
echipa Asociaţiei Presei Sportive
din Republica Moldova (APSM),
condusă în teren de președintele
acesteia Eduard Ciobanu, s-a clasat pe primul loc în grupa „B”. Iar

În faza sferturilor, evenimentele pentru echipa jurnaliștilor
sportivi s-au desfășurat după un
scenariu total diferit comparativ
cu meciurile precedente, formația
Moldindconbank fiind un adversar pe cât de puternic, pe atât de
experimentat. La încheierea primei reprize, bancarii erau instalați
la cârma jocului și conduceau cu
2-0, fiind hotărâți să-și fructifice
avantajul în vederea accederii în
semifinale. Însă revenirea reprezentanților presei a fost una de
spectacol, ei reușind o răsturnare
a situației grație golurilor lui Alexandru Fosa (dublă) și Alexandru
Russu. Astfel, Media Sport se impune la limită într-un meci extrem
de echilibrat și dificil, scor 3-2.
În semifinale, jurnaliștii au dat
piept cu extrem de redutabila formație Romstal, care de asemenea
venea după o victorie de-a dreptul
încrâncenată obținută în compania celor de la Tincomerţ Grup
(6-5). Și de această dată, dubla
lui Alexandru Fosa se dovedi a fi
salvatoare: fluierul final al partidei consemnă un 2-2, scor ce
se cerea dezlegat prin lovituri de
departajare. La penalty-uri s-au
impus reprezentanții presei sportive: 3-2. În cealaltă semifinală,
Moldova Agroindbank a trecut cu
un lejer 6-2 de formația debutantă
5Aq Invest.

Echipa campioană: Media Sport

L. Hamilton,
septuplu
campion mondial

Finala s-a desfășurat pe Urban
Arena într-o zi senină de sâmbătă,
14 noiembrie a.c., aducând fața
în față echipele Media Sport și
Moldova Agroindbank. Câștig de
cauză a avut echipa jurnaliștilor,
impunându-se prin dubla realizată în primul mitan de Alexandru
Russu, scor 2-0. În finala mică,
5Aq Invest a surclasat cu 5-2 lotul celor de la Romstal. Echipa
campioană a evoluat în următoarea componență: Oleg Bilsagaev,
Eduard Ciobanu (căpitan), Sergiu
Carauș, Alexandru Fosa, Cristian
Jardan, Ion Fuștei, Maxim Tataru,
Veaceslav Burghelea, Alexandru
Russu, Dumitru Antoceanu.
La ceremonia de închidere,

președintele APSM, Eduard
Ciobanu, și șeful Serviciului de
presă al FMF, Alexandru Grecu,
au înmânat premianților diplome
și cadouri din partea organizatorilor și partenerilor turneului
desfășurat sub egida structurilor
sus-numite. Astfel, titlul de Cel
mai bun jucător al competiției i-a
revenit lui Alexandru Fosa (Media Sport), iar la nominalizarea
Pentru fidelitate față de fotbal
a învins Gheorghe Soltan (5 Aq
Invest). De asemenea, premiul
special Pentru măiestrie tehnică
i-a fost acordat lui Igor Nartea,
Cel mai bun portar fiind desemnat Serghei Pădure (ambii Moldova Agroindbank).

Covid-19: Un campion olimpic,
curier de livrare a mâncării
Spadasinul venezuelean Ruben Limardo
Gascon, campion la Jocurile Olimpice de la
Londra 2012 (la scrimă), muncește în calitate de curier în orașul Lodz, Polonia. Este
de remarcat că performerul de 35 de ani nici
pe departe nu și-a încheiat cariera sportivă,
fiind calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo,
amânate pentru anul viitor.
În prezent însă ocupația de bază a scrimerului, care este stabilit în Polonia de 19 ani, nu
este participarea la competiții sau pregătirea în
cantonamente, ci livrarea prânzului cu ajutorul
unei biciclete. Iar de vină în această situație
este criza financiară provocată de pandemia
de coronavirus. Totuși campionul olimpic
n-a abandonat antrenamentele, însă, după
un efort susținut în sala de sport, exercițiul
fizic continuă la volanul bicicletei, el muncind

Selecționata Moldovei de fotbal
a cedat pe 19 noiembrie curent în
meciul desfășurat la Pristina în
fața naționalei din Kosovo, scor
1-0, în cadrul turneului Ligii Națiunilor. Unicul gol al confruntării a
fost marcat în minutul 31 de Lirim
Kastrati, printr-un șut imparabil,
din vole, executat din interiorul
careului la colțul lung. După șase
partide jucate, echipa noastră s-a
clasat, cu un singur punct acumulat, pe ultimul loc în Grupa 3 din
cadrul Ligii „C”. Astfel, tricolorii
urmează să dispute, în martie
2022, în compania reprezentativei Kazahstanului dubla manșă
a meciurilor de baraj în vederea
evitării retrogradării într-o grupă
valorică inferioară.

pentru o platformă online de livrare de hrană.
„Dacă sunteţi la Lodz şi comandaţi la Uber
Eats, este posibil ca masa dumneavoastră să
fie livrată de un campion care a decis să nu
abandoneze niciodată”, scrie pe contul său
de Twitter Ruben Limardo Gascon, al doilea
campion olimpic în istoria sportului venezuelean, după boxerul Francisco Rodriguez.
Mai mult, R. L. Gascon nu este singurul
scrimer al selecționatei venezueleze care a
încălecat bicicleta pentru a-și asigura pâinea
cea de toate zilele. Astfel, încă 20 de membri
ai echipei naționale din această țară sud-americană s-au stabilit temporar la Lodz „pentru
a-și urma visul olimpic”. În medie, un curier
parcurge cu bicicleta aproximativ 50 km pe
zi și câştigă 100 de euro pe săptămână. Acești
bani îi ajung spadasinului pentru a-și continua

studiile, plăti chiria şi întreține familia, el
având soţie şi doi copii.
I.B.

Pilotul britanic de Formula 1,
Lewis Hamilton (Mercedes), a
câştigat Marele Premiu al Turciei, derulat la 15 noiembrie a.c. pe
Circuitul Intercity Istanbul Park,
cucerind al 94-lea său Grand Prix
în carieră. Astfel, cu trei curse
înainte de finalul sezonului, el a
intrat în posesia celui de-al şaptelea titlu de campion mondial,
egalându-l la acest capitol pe
germanul Michael Schumacher.
Primul său titlu mondial Hamilton și l-a adjudecat în 2008, sub
culorile echipei McLaren. Cel mai
rapid tur în cursa de la Istanbul a
aparținut unui alt britanic, Lando
Norris (McLaren), cu media de
198,508 km/h.

Motocross
la Șendreni

Etapa a III-a a Campionatului
Republicii Moldova la motocross,
ultima din actuala stagiune, s-a
desfășurat în data de 14 noiembrie
curent pe traseul de la Șendreni,
Nisporeni. La turneu, desfășurat
în condițiile restricționării cauzate de pandemie, dar în prezența
spectatorilor, au participat circa
60 de motociclişti, sportivi de
performanţă, amatori, precum şi
începători. În cursa pentru profesioniști, care a avut o distanță
de aproximativ 1,6 kilometri, s-a
impus Mihai Cociu, dublu campion al Europei de Est și cvadruplu
campion al României. În concursul rezervat copiilor cel mai bun
a fost Artiom Gangurean, un pici
de doar şase anișori, care practică
acest gen de sport timp de un an.

18
GAZETA de Chișinău

TUTTI-FRUTTI
Te c a u t !

AFIȘ
Teatrul Național „Mihai Eminescu”
20.11 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian,
ora 18.00.
21.11 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora
18.00.
22.11 „Hamlet în sos picant”, tragicomedie după
Aldo Nicolaj, ora 18.00.
Teatrul Național „Eugene Ionesco”
20.11 Premieră! „Adi”, monospectacol cu Anatol
Guzic! #monodramă de Constantin Cheianu, ora
18.30.
21.11 „Oscar și tanti Roz” de Eric Schmitt, ora
18.30.
22.11 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora
18.30.
Teatrul Național „Satiricus. I.L. Caragiale”
21.11 „Puștoaica de la etajul 13, sau Dragă societate” de Mircea Ionescu, ora 18.30.
22.11 „Made in Moldova” de Constantin Cheianu,
ora 18.30.
Teatrul „Luceafărul”
20.11 „Jocul de-a vacanța” de M. Sebastian, ora
18.00.
21.11; 27.11; 28.11 „Tata” de D. Matcovschi, ora
18.00.

22.11; 29.11 „Testamentul” de Gh. Urschi, ora
18.00.
22.11 „Păcală” după P. Dulfu, ora 12.00.
Teatrul Geneza Art
21 – 22.11 „Love me XXI”, ora 19.00.
24 – 25.11; „Labirint” de Rajiv Joseph, ora 19.00.
26.11 „Cutia Neagră” de Philippe Bologna și Paolo
Costella, ora 19.00.
Teatrul Național de Operă și Balet
„Maria Bieșu”
22.11 „Tosca”, operă în trei acte de Giacomo Puccini, ora 17.00.
29.11 „Frumoasa din Pădurea Adormită”, balet
în trei acte de P. I. Ceaikovski, ora 17.00.

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)

Teatrul Municipal
de Păpuși „Guguță”
21.11 „Motanul Încălțat” după Charles Perrault,
ora 11.00.
28.11 „Ursulețul Winnie-Pooh” de A. A. Milne,
ora 19.00.

„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)

logii neurodegenerative.
Potrivit specialiştilor, există
mai multe moduri în care bacteriile intestinale pot influenţa
funcţionarea creierului. Unul
dintre acestea survine datorită
influenţei acestor bacterii asupra
sistemului imunitar (de la nivelul
intestinului subţire), care modifică interacţiunea acestuia din urmă
cu sistemul nervos.
Agerpres

Carul cu bancuri
- Îți închipui, chiar dacă am respectat toate regulile dress-code-ului: fustă sobră până sub genunchi, un
machiaj foarte lejer, minimum de accesorii, pantofi
închiși cu toc moderat, scorpia aia de la Resurse
Umane nu a vorbit cu mine nici două minute și
m-a dat afară.
- Auzi, tu poate ai uitat să te bărbierești, Ioane?

De ce ai făcut-o?
- Nevastă-mea mi-a zis...
- Cum poți să spui așa ceva? Soția ta își iubea
foarte mult mama!
- Așa e, dar înainte de a pleca, în ziua respectivă,
mi-a zis: „Marcele, dacă în timp ce doarme o deranjează vreo muscă, n-o trezi, omoar-o!”.

Un stol de rândunici pleacă în țările calde. Din
senin trece pe lângă el un avion cu reacție. Una
dintre ele întreabă:
- Ăsta de ce zboară așa repede?
- Taci din gură, nu vezi că-i arde fundul!

Ok, copii, astăzi vom juca un joc... spuse educatoarea. Când voi spune un fruct, veți alerga toți în
partea dreaptă a curții. Dacă voi spune o culoare,
veți alerga în partea stângă. Ați înțeles?
- Daaa! - răspunseră copiii în cor, entuziasmați.
- Sunteți gata?
- Daaa!...
- Bine... Atenție... Roșie!

Sudoku

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.

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)

actuale, iar creşterea numărului
de cazuri este considerată din ce
în ce mai mult o problemă majoră
de sănătate publică.
Doar în Europa există un milion de persoane care trăiesc cu
Alzheimer şi care sunt afectate în
mod direct de această boală, la
care se adaugă alte câteva milioane, dacă sunt luate în considerare
familiile şi mediul, care suferă de
pe urma impactului acestei pato-

La tribunal:
- Ești acuzat că ți-ai omorât soacra cu sânge rece.

„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

Teatrul Republican
de Păpuşi „Licurici”
22.11 „Fata babei și fata moșneagului” după Ion
Creangă, ora 12.00.

Un dezechilibru la nivelul
florei microbiene intestinale
se află la originea Alzheimer
Un dezechilibru al microflorei
intestinale este asociat cu dezvoltarea în creierul uman a plăcilor de
amiloid, cunoscute şi sub numele
de ‚’plăci senile’’, care se află la originea bolii Alzheimer, a constatat
un studiu realizat de o echipă internaţională, conform EFE şi site-ului
Universităţii din Geneva.
Alzheimer este una dintre afecţiunile neurodegenerative care
preocupă cel mai mult societăţile

Vineri / 20 noiembrie / 2020

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
A fost o mare nedumerire printre toate rudele când Valentin,
la cei 65 de ani ai săi, își anunţă nevasta că vrea să divorțeze.
Nimeni n-a bănuit că ei sunt în
relații ostile. Ori de câte ori ieșeau
în lume, Valentin se învârtea pe
lângă soția sa Elena ca un cocoșel.
O servea, o ținea de braț, o săruta
pe obraz, cu și fără prilej, și acum
uite că vrea să divorțeze!
Se însoară a doua oară
la 65 de ani
Zic, lumea era nedumerită și
indignată că lui, tată a patru copii
și bunic a 13 nepoți, îi dă în cap
să facă prostia asta. La bătrânețe!
Tocmai atunci, când omul începe a
se gândi la cele veșnice, își numără
anii și pune la cale treburile ce
i-au mai rămas de făcut: testamentul, finisări de imobile, afaceri
neterminate, dar Valentin tocmai
la vârsta asta voia să înceapă o
viață nouă.
Și dacă ar fi fost cel puțin tinerică nevasta la care se ducea,

mai înțelegeai, chipurile vrea una
fragedă și frumoasă. Dar cam de
seama lui era femeia. O colegă
de clasă pe care a întâlnit-o întâmplător în vara anului trecut
și, care, fiind singură, îl tot ruga
să vină să-i repare câte ceva în
gospodărie, să-i rezolve vreo problemă de ordin financiar. Valentin
lucra economist la un minister și
îl ducea mintea și capul la rezolvarea problemelor legate de administrarea și investiția banilor.
Dar pentru că Viorica avea o
farmacie și se gândea să mai deschidă vreo câteva, avea nevoie de
sfatul lui Valentin. Nici nu-i de
mirare că s-au apropiat atât de
mult și au hotărât până la urmă
să trăiască împreună. Îl întrebau
rudele: „Chiar nu-ți pare rău, după
42 de ani de conviețuire, să lași
totul baltă și să te duci la una pe
care nici n-o cunoști bine?”.
La care bărbatul zicea: „Prost
am fost că am trăit cu o singură
femeie 42 de ani. Nu-i în dreptul
vostru să-mi bateți obrazul!”. Și
se întorcea spre fratele său Gheorghe: „Crezi că nu știu că ai o
amantă de ani de zile și acum o
faci pe moralizatorul?”. Apoi către alt frate, cu o altă observație:
„Știu că n-am să trăiesc, Sandule,
ca tine cu o femeie pe care n-o iubesc. De dragul averii ți-ai vândut
sufletul, bărbăția și mintea”.
Nevastă-sa Elena nu l-a rugat o
dată să rămână. Nu i-a scos ochii
și nu l-a vorbit prin mahala. Știa
că dragoste cu sila nu se face. I-a

FOTO-SIMBOL

Cum s-a împlinit prezicerea
din studenție (1)

adunat lucrurile în câteva valize,
le-a pus într-o zi în hol și i-a zis:
până aici am fost împreună, de
acum încolo, pe drumuri diferite.
Nici copiii și nici nepoții nu-i vedeau suferința, pentru că în fața lor
femeia nu arăta cât de mult a afecta-o plecarea soțului din familie.
Elena îşi caută liniştea
la ţară
Ca să se liniștească, și-a luat de
la serviciu o lună pe cont propriu.
S-a dus la țară la o mătușă de-a ei.
N-avea cine să-i telefoneze și nici
ea nu căuta pe nimeni. Își petrecea zilele hoinărind pe dealurile
din jurul satului sau citind. Când
s-a întors în oraș, peste o lună, a
aflat că bărbatu-său a și înaintat
actele la divorț și în curând vor
fi liberi. Doar nopțile plângea în
pernă când n-o putea vedea nimeni și nici auzi.
Au trecut luni bune până să
se obișnuiască cu gândul că nu
mai este măritată. Pentru că era

la pensie, Elena a hotărât să părăsească locul de muncă și să se
retragă la țară, unde avea o căsuță
de vară rămasă după desfacerea
căsătoriei.
Spre lauda lui Valentin, acesta
n-a luat din averea agonisită în comun absolut nimic. Doar hainele
și obiectele de care avea nevoie la
serviciu. După 42 de ani de căsnicie e foarte greu să te obișnuiești
cu gândul că nu mai ești de folos
nimănui. Că tot ce-a fost frumos
în viața ta e deja la timpul trecut.
Astea erau gândurile Elenei când
s-a mutat în casa lor de vară. Cu
pensia ei de funcționar public se
descurca binișor într-o localitate
sătească pentru că se înțelesese cu
vecinii și cumpăra de la ei lapte,
brânză, carne la un preț mai mic
decât ar fi cheltuit la oraș.
Să nu fii de folos nimănui…
Avea 62 de ani Elena, dar arăta
bine. Era o femeie plăcută la chip,
o blondă cu ochi verzi și mlădioasă

încă la trup încât puțini i-ar fi dat
vârsta adevărată. Fiind sociabilă, și-a făcut foarte ușor prieteni
printre vecini. Chiar obișnuia serile să invite vreo prietenă de-a ei
mai nouă la o cafea, la un pahar
de vin sau la plăcințele calde. Și
în atmosfera liniștită de la țară,
a început să-și revină puțin câte
puțin. Altfel vedea lucrurile, le
cântărea altfel și, într-un târziu,
și-a zis că poate ieși în lumea largă, fără să se teamă că-l va întâlni
pe fostul soț.
Prezicerea vrăjitoarei
se împlineşte
Întoarsă în apartamentul ei din
oraș, primul lucru pe care îl face,
își caută un nou serviciu ca să se
afle printre oameni și să înceapă
în felul acesta o nouă viață. Nu
v-am spus până acum, dar în tinerețile ei, pe când era studentă,
Elena împreună cu alte două colege au fost la o vrăjitoare, era un
lucru obișnuit printre studente.
Fiecare fată se gândea ce o așteaptă în viitor.
Și atunci îi spusese vrăjitoarea
că va avea șapte copii din două
căsnicii și că a doua parte a vieții ei va fi mult mai reușită decât
prima. Atunci, n-a luat în serios
povestea asta și nici mai târziu
nu s-a gândit o clipă că, după 42
de ani de căsnicie, ar fi putut să
întâlnească un alt bărbat care să-i
schimbe destinul. Dar uite că la
noul loc de lucru așa se întâmplă.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Îți este mult mai dificil să
faci lucrurile ghidat de ceea
ce simți. Ești o fire rațională, iar cei care te cunosc cu
adevărat, știu acest lucru
despre tine. Mai mult decât atât, nu înțelegi rostul
unei analize îndelungate a
unei acțiuni pe care vrei să
o faci. Această săptămână
va fi dificilă din punct de
vedere profesional.

În zilele următoare, vei
descoperi afecțiuni la care
nu te-ai fi gândit niciodată
că le ai. Teama pe care o
vei resimți nu va putea fi
anulată sau ignorată. În
aceeași ordine de idei, este
important să îți dai seama
că tot ceea ce trăiești este de
fapt și o reacție somatică a
dezechilibrului interior pe
care îl trăiești.

Expansiunea orizonturilor profesionale te ajută să
faci lucruri pe care ți le-ai dorit dintotdeauna, chiar dacă
provocările sunt dintre cele
mai neconvenționale. Nimic
nu te va face să îți întorci privirea din fața drumului pe
care ai pășit. Indiferent de
ceea ce simți pentru anumite
persoane, propriul echilibru
emoțional este primordial.

Uneori alegi să fii destul
de drastic cu alte persoane
tocmai pentru a nu-ți lăsa
vulnerabilitățile să iasă la
iveală. Acest mecanism de
apărare te-a ajutat de multe ori să faci față dezamăgirilor. Cu toate astea, îți
dai seama că a-ți expune
vulnerabilitățile presupune asumare și maturitate
emoțională.

Majoritatea partenerilor
de afaceri se încred în capacitatea ta de a lua decizii
rapide în situații limită. Ești
deosebit de ocupat pe parcursul acestei săptămâni și
lași pe plan secund tot ceea
ce ține de sectorul personal.
Ești mult prea sensibil și în
fiecare zi duci bătălii dure
cu propriile sentimente și
emoții.

Ești reticent în fața unui
„nou început”, mai ales
atunci când în joc se află lucruri în care crezi cu adevărat
și îți este frică să se „strice”.
Indiferent de ceea ce se întâmplă între voi, partenerul
de viață va rămâne persoana
cheie din viața ta. Unele persoane se îndepărtează de tine
tocmai din cauza duplicității
tale comportamentale.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Atunci când vine vorba
de relațiile importante din
viața ta, ești o fire dedicată.
Viața îți oferă multe motive
pentru a trece dincolo de
bariere. Deși pe alocuri unele scenarii doar te fac să îți
înfrânezi acțiunile, îți place
totuși să ieși din anonimat.
Intrigile fac parte din tabloul acestei săptămâni atunci
când vine vorba de activitatea de la birou.

De cele mai multe ori te
lași condus de ceea ce simți
tocmai pentru că este cea
mai la îndemână modalitate
de a face lucrurile. Intrigile
care au loc la birou nu te
mai afectează ca altădată.
Acum știi foarte bine care îți
este locul în cadrul echipei
din care faci parte.

Poate în spatele anumitor judecăți sau prejudecăți
se află un blocaj psihic care
te împiedică să te organizezi
mai bine. Lipsa de control
asupra anumitor aspecte îți
poate induce o stare de anxietate. Atitudinea drastică
din plan profesional te ajută
să elimini din lucruri sau
persoane care te țin în loc
din punct de vedere energetic.

În plan personal, pui
pasiune în orice relație pe
care o ai, chiar dacă uneori
poate fi un comportament
riscant. Încă de la începutul săptămânii la birou ai de
luat decizii importante. Este
posibil ca acestea să îți afecteze viitorul profesional.
Este important să privești
lucrurile în perspectivă și
să nu te lași „cucerit” de
promisiuni.

Atunci când ceea ce faci
se opune adevăratelor sentimente, trebuie să fii precaut
cu privire la alegerile pe care
urmează să le iei. Ai nevoie de
apreciere constantă din partea celor din jur pentru a fi în
armonie cu propria persoană. Această condiționare este
periculoasă pe termen lung.
Weekend-ul acesta este rezervat pentru familie. Cei dragi
reprezintă totul pentru tine.

Trăiești într-o continuă
agitație emoțională din cauza insecurității. Mercur
poate fi denumit ca fiind
păzitorul tău ancestral. Pe
parcursul acestei săptămâni
vei încerca să aprofundezi
cât poți de mult înțelesul
sau semnificația anumitor
relații din viața ta. Îți place
să acționezi la nivel oficial
și nu te ascunzi niciodată în
spatele aparențelor.
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TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Studio rugby
11.05 Rugby - Cupa României Steaua - CS Dinamo
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
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!
21.45 Tu votezi România 9
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 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi România!
21.45 Tu votezi România 9!
22.20 Film: Legea familiei
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Guşti! Şi apoi mănânci
02.10 Film: Legea familiei
03.50 Meteo
03.55 Telejurnal Ştiri Tema zilei
04.35 Dispăruţi fără urmă
05.30 Tu votezi România!
06.20 Tu votezi România 9!
TVR 2
07.00 România… în bucate
07.30 Serial: Iubirea unei doamne
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 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: Puterea şi adevărul
02.55 Discover România
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile

07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Cântec, dor şi omenie
10.30 Artelier
11.00 Bună seara!
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.40 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
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 Medalion muzical
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Film La patru ace
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 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
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 Super motanul: La început
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din
Heartlake City
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: Dreamhouse Adventures - Misterul Sirenei Magice
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 Calc-o şi fugi!
22.45 Film X-Men
00.45 Ştirile
01.15 Film Man of Steel
04.00 Lecţii de viaţa
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping

PROGRAME TV
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina

04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Jurnal TV

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

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
07.10 Ştiri de week-end
08.00 Х/ф Цифровая
радиостанция
09.45 Teleshopping
10.00 Oamenii zâmbărele ep. 9
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Cutia neagră. Plus
12.50 Муз/ф На глубине 6 футов
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф ЧЕ: первая часть
18.00 Efect 9.6
19.00 Ştirile TV8
19.45 Муз/ф Манолете
21.30 Cutia neagră cu Mariana raţă
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 cu Mariana raţă
04.00 Муз/ф На глубине 6 футов
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
12.45 Serial Betty în New York
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 Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Film 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

Canal 2

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 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, 24 noiembrie

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!
22.20 Telecinemateca Marile
manevre
00.10 Telejurnal Sport Meteo
00.55 Serial: Comisarul Rex
01.55 Guşti! Şi apoi mănânci
02.20 Telecinemateca Marile
manevre
04.10 Meteo
04.15 Sport
04.35 Adevăruri despre trecut
05.30 Tu votezi România!

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 Film: Umbra conştiinţei 110’
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

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 Tu votezi România!
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

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Respiro
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 La noi în sat
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Respiro
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.40 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria pariziană a lui
Trish
18.40 Respiro
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Evantai folcloric

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 Tu votezi România!
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri

15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din
Heartlake City
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 Lacul lebedelor
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

TVR 2

TVR Moldova

Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Serial: Dragoste şi ură, ep.
779
09.30 Film: PUTEREA DRAGOSTEI
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.
436
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 40
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
439
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
780
21.00 Film: PROTECTORUL
22.45 Film: IMPERIUL, ep. 3+4
00.45 Iubire interzisă - DRAGOSTE
CU NĂBĂDĂI
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă

Vineri / 20 noiembrie / 2020

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 Bob constructorul: Mega
maşini
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Pettson şi Findus
15.00 Curiosul George

04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Ferma
23.30 Ştirile
00.00 Film Fast & Furios 6
02.30 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Renegat
18.00 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 cu Mariana raţă
07.10 Ştirile TV8
08.00 Муз/ф Манолете
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Ultima frontieră - ep. 6
12.45 Х/ф Помни меня
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Пенелопа
17.45 Cutia neagră cu Mariana raţă
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Американец
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф Помни меня
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 Betty în New York
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 Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 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 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
780
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. 40
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
437
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 41
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
440

20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
781
21.00 Film: CAPĂT DE DRUM
23.00 Film: PROTECTORUL
00.45 Nebuni de iubire
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 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
18.00 Отель Элеон

21

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
Miercuri, 25 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!
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!
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Convieţuiri
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi România!
22.20 Adevăruri despre trecut
23.20 Serial: Destinaţie: Marte,
ep. 1
00.05 Telejurnal Sport Meteo
00.50 Serial: Comisarul Rex
01.50 Guşti! Şi apoi mănânci
02.15 Serial: Destinaţie: Marte,
ep. 1
03.00 Ora regelui
03.50 Meteo
03.55 Telejurnal Ştiri Tema zilei
04.35 Replay
05.30 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
16.05 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: Din nou la pândă
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 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 stil nou
10.15 F/d
10.30 Dor de voi. Emisiune
muzicală
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

15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria pariziană a lui
Trish
18.40 Respiro
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Butonul roşu
21.00 Ştirile
21.20 Mai aproape de UE
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 Romeo şi Julieta, pecetluit
cu un sărut
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: Dreamhouse Adventures - Misterul Sirenei Magice
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din
Heartlake City
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 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Visuri la cheie
22.30 Ferma
23.30 Ştirile
00.00 Serial Baby Driver
02.30 Vorbeşte lumea

05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Cealalta Basarabie
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Cabinetul din umbră
TV8
06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф Американец
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Ultima frontieră - ep. 7
12.45 Х/ф Пеле: рождение
легенды
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Съемки в Палермо
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф В стране женщин
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Муз/ф Джуди
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Betty în New York
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 Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de ţigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 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.
781
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
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14.30 Serial: Veterinarul, ep. 41
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
438
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 42
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
441
20.00 Film: LEGEA LUI JACOB
22.00 Film: NINJA
00.00 Film: CAPĂT DE DRUM
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Спросите у осени
10.00 Т/с Курт Сеит и Александра
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Курт Сеит и Александра
12.15 Т/с Дежурный врач 3
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Дежурный врач 3
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Страх в твоем доме
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Курт Сеит и Александра
18.55 Reporter
19.30 Т/с Курт Сеит и Александра
20.30 Т/с Спросите у осени
22.30 Vorbe bune cu Lilu
23.30 Reporter
00.00 Страх в твоем доме
01.00 Мистические истории
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 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 Отель Элеон
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Отель Элеон
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, 26 noiembrie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
11.00 Adevăruri despre trecut
12.00 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
14.00 Telejurnal Sport
14.45 Filler călătorie
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Tu votezi România!
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!
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus

13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Akzente
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Furtună la palat, ep. 1
18.35 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!
22.20 Dispăruţi fără urmă
23.20 Serial: Destinaţie: Marte,
ep. 2
00.10 Telejurnal Sport Meteo
00.55 Serial: Comisarul Rex
01.55 Guşti! Şi apoi mănânci
02.20 Serial: Destinaţie: Marte
03.10 Eu pot!
04.00 Levintza
04.25 Profesioniştii…
05.30 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 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: casa familiei Julius
22.40 #NuExistaNuSePoate!
23.40 Câştigă România!
00.40 Film: Misterele Aurorei Teagarden: casa familiei Julius
02.05 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Filler călătorie toamnă
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 F/d
10.00 Tezaur
10.30 Moldova de Patrimoniu
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!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.30 Sub acelaşi cer
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria pariziană a lui
Trish
18.40 Cântec, dor şi omenie
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul

22
GAZETA de Chișinău
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Cei trei purceluşi
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 Lacul lebedelor
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din
Heartlake City
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 Bob constructorul: Mega
maşini
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 Aurul negru
03.00 România, te iubesc!
04.00 Lecţii de viaţă
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 В стране женщин
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping

11.45 Dincolo de Nistru
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Муз/ф Джуди
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Страховщик
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф 2: 22
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф Пеле: рождение
легенды
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Betty în New York
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 Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de ţigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 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. 42
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
439
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
442
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
782
21.00 Film: CONTRA CRONOMETRU
23.15 Film: LEGEA LUI JACOB
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Спросите у осени
10.00 Т/с Курт Сеит и Александра
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Курт Сеит и Александра
12.15 Т/с Дежурный врач 3
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Дежурный врач 3
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Страх в твоем доме
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с
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
15.15 Ералаш
15.30 Отель Элеон
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Отель Элеон

PROGRAME TV
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, 27 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!
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 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!
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Furtună la palat, ep. 1
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
17.10 Serial: Furtună la palat, ep. 2
18.25 Handbal masculin Liga
Zimbrilor. Etapa 11
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
20.50 Tu votezi România!
21.45 Tu votezi România 9!
22.20 Film: Ecaterina cea Mare
00.15 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Fan/Fun urban
01.35 Exclusiv în România
02.15 Film: Ecaterina cea Mare
04.10 Discover România
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
09.55 Engleză la minut
10.00 Ferma
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 România… în bucate
16.30 Handbal masculin Liga
Zimbrilor Etapa 11
18.00 Distracţiile lui Cazacu
18.30 Cronici Mediteraneene
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
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 În ritmul dansului
10.15 Dor de voi. Emisiune
muzicală
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
15.45 Chişinău: ieri şi azi
15.55 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria pariziană a lui
Trish
18.45 Respiro
19.00 Mesager
19.40 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 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din
Heartlake City
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 Romeo şi Julieta, pecetluit
cu un sărut
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 Născut să ucidă
22.45 Film Centurion
00.45 Film Black Gold
03.30 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc

Vineri / 20 noiembrie / 2020
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

783
21.00 Film: ATAC LA PREŞEDINTE
23.00 Film: NINJA
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

TV8

STS Mega

06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф 2: 22
10.00 Новости
10.30 Cutia neagră cu Mariana raţă
11.45 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Лучшее во мне
14.15 Наша американская
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф По млечному пути
17.15 Cutia neagră. Plus
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Голограмма для
короля
21.30 Întreabă Gheţu
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.15 Х/ф Молода и прекрасна
02.00 Ştirile TV8
02.45 Întreabă Gheţu
04.00 Х/ф Лучшее во мне

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 Отель Элеон
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Отель Элеон
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

Pro 2

TVR Moldova

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Betty în New York
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 Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de ţigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de ţigan

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 Exclusiv în România
11.30 Bukovina - ţara Oamenilor
fagi, ţara Unirii adevărate…
12.50 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Identitate Basarabia
15.00 Vedeta populară
17.00 Concert Madrigal Hora
Staccato
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Unirile românilor
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Imposibila iubire
00.20 Exclusiv în România
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Imposibila iubire
03.20 Ora Regelui
04.10 Unirile românilor
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Concert Madrigal Hora
Staccato
06.45 Discover România

03.45 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.
782
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. 440
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
443
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.

Sâmbătă, 28 noiembrie

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 Finala
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Cooltura
16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia
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

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
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: Norocul ghinionistului
21.50 Serial: Viaţa visată
22.50 Distractiile lui Cazacu
23.25 Zile cu stil
00.20 Film: Norocul ghinionistului
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!
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Dor de voi. Emisiune
muzicală
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 F/d
15.10 Respiro
15.20 MeseriAşii
16.00 Portrete în timp
16.30 Art - club
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
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
22.50 Ştirile (rus.)
23.10 Ştiri Externe
23.35 Zapovednik
23.50 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 în Printesa Insulei
Magice
09.25 Babrie Princess Adventure
10.50 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Bob constructorul: Mega
maşini
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 Cei trei purceluşi
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

23

04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film Cu totii la surf!
12.45 Ferma
15.00 Film Mai rău nu se poate
17.00 Film Tonul perfect 3: Ultima
strigare
19.00 Ştirile
20.00 Film Batman vs. Superman:
Zorii dreptăţii
23.00 Film Vin britanicii!
01.00 Film What’s The Worst That
Could Happen

08.45 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Betty în New York
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 Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de ţigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Fără privirea ta
Național

03.00 Lecţii de viaţă
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 Descopera
09.00 Micii Bucatari
09.30 Tur Retur
10.00 Teleshopping
10.15 Savoare la Maximum
11.15 Asfalt de Moldova
12.00 Tombola Gebhardt Plus
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 Лорд вор
10.00 Ultima frontieră - ep. 8
10.30 Teleshopping
10.50 Autoblog
11.20 Efect 9.6
12.10 Teleshopping
12.30 Х/ф Пенелопа
14.40 Teleshopping
15.00 Х/ф Малавита. Коза
ностры
17.00 Ediţie specială cu Sergiu
Niculiţă
17.45 Întreabă Gheţu
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Regionalii
22.25 Х/ф Добро пожаловать к
Райли
00.15 Ştiri de week-end
01.00 Regionalii
01.50 Х/ф Отель для самоубийц.
Аврора
03.30 Ştiri de week-end
04.00 Х/ф Добро пожаловать к
Райли
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
441
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Film: NAVAJO JOE
16.15 Film: CONTRA CRONOMETRU
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
444
20.00 Iubire interzisă - DRAGOSTE
CU NĂBĂDĂI
21.45 Nebuni de iubire
23.30 Film: ATAC LA PREŞEDINTE
01.30 Poamă acră
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

04.00 Conexiuni
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Concert Madrigal Best of.
Prima parte
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 Varză, cartofi şi alţi demoni
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
02.00 Banii tăi
02.25 In grădina Danei
02.50 Varză, cartofi şi alţi demoni
03.45 Universul credintei
05.30 Tu votezi România!
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 26
13.10 Film: Pentru patrie
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: Pentru patrie
22.10 Film: Cowboy 105’

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, 29 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 Best of.
Prima parte
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: Imposibila iubire
00.35 La un pas de România
01.00 Garantat 100%
02.00 Film: Imposibila iubire
03.35 Identitate Basarabia

00.00 MotorVlog
00.30 Pescar hoinar
01.10 Toamna amintirilor
02.15 România… în bucate
02.40 Cronici Mediteraneene
03.10 Sport
03.50 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
11.00 Ştirile
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
14.45 Respiro
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
18.40 Medalion muzical
19.00 Mesager
21.00 Ştirile
21.20 Destăinuiri…. Despre Maria
Tănase
23.05 Ştirile (rus.)
23.25 Zapovednik
23.40 Film Asterix şi Obelix Misiunea Cleopatra
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Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.00 Babrie Princess Adventure
09.25 Barbie în Printesa Insulei
Magice
10.50 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Romeo şi Julieta, pecetluit
cu un sărut
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
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
04.00 Box: Mike Tyson vs. Roy
Jones Jr
07.00 Ştirile
10.30 Film Pitch Perfect 3
13.00 Apropo TV
14.00 Ferma
16.00 Visuri la cheie
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film Furios şi iute 7
22.45 Film Primul contact
01.15 Apropo TV
02.15 Film Wanted
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 Jurnalul săptămânii
08.00 Descopera
09.00 Micii Bucatari
09.30 Tur Retur
10.00 Teleshopping
10.15 Asfalt de Moldova
11.00 Agricool
12.00 Dora Show
14.00 Zona VIP
14.45 Teleshopping
15.00 Secretele Puterii
17.00 Filme şi Staruri
17.30 Asfalt de Moldova
18.30 Micii Bucatari
19.00 Patrula
20.00 Lupta-n bucate
21.00 Ora de Ras
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Renegat
23.00 Patrula
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Dora Show
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Ora Expertizei
TV8
06.00 Regionalii
07.10 Ştiri de week-end
08.00 Х/ф Имущество с хвостом
10.00 Ultima frontieră - ep. 9
10.30 Teleshopping
10.45 Dincolo de Nistru

11.00 Ждем в гости
12.00 Teleshopping
12.15 Iubeşte viaţa
13.10 Autoblog
13.40 Х/ф Белоснежка: месть
гномов. Белоснежке
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 ep. 10
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Efect 9.6
22.20 Х/ф Несносные леди

00.30 Наша американская
история
01.00 Ştiri de week-end
01.30 Regionalii
02.20 Punct şi de la capăt
03.10 Iubeşte viaţa
04.00 Х/ф Несносные леди
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 Betty în New York
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 Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de ţigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
442
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.30 Film: NAVAJO JOE
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.
445
20.00 Film: AMINTIRI DULCI
AMARE
00.00 Film: IMPERIUL, ep. 5+6
02.00 Start show România
04.45 Vouă
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!

S-a stins o mare stea
a comediei, a filmului
şi teatrului românesc

„Talent remarcabil, temperament scenic viguros, personalitate
distinctă a unei promoţii unice,
Draga Olteanu Matei a plecat să
reîntregească faimoasa distribuţie a unei generaţii apreciate a fi
‚’de Aur’’ a teatrului românesc”,
afirmă reprezentanţi ai Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din
Bucureşti, între care Mircea Albulescu, George Constantin sau
Constantin Rauţchi”, se arată în
mesajul TNB de pe pagina de Facebook.
TNB aminteşte că, în teatru,
Draga Olteanu Matei a fost de-

dicată unei singure scene, cea a
Naţionalului bucureştean, unde
a interpretat peste 50 de roluri
„reliefate cu har, temperament
şi farmec”.
„Una dintre cele mai apreciate
creaţii ale sale a fost Coana Chiriţa, personaj pe care l-a transpus
şi pe marele ecran. Cunoscută
actriţă de film, Draga Olteanu
Matei a jucat în zeci de producţii
cinematografice, numele său figurând nu o dată şi ca scenarist
pe genericul filmelor, cele mai
cunoscute dintre acestea fiind
‚Patima’ şi adaptările cu Chiriţa

lui Alecsandri, ‚Cucoana Chiriţa’
şi ‚Chiriţa în Iaşi’. Dumnezeu s-o
odihnească în pace!”, se mai arată
în mesajul TNB.
Draga Olteanu Matei lasă o
moştenire culturală în urma ei şi
acest lucru dă publicului o alinare
după plecarea acesteia, consideră
actriţa Medeea Marinescu.
„Am întâlnit-o foarte des pe
platourile de filmare, era genul de
personalitate puternică, aşa cum o
ştiu spectatorii sau telespectatorii
din filme, vă asigur că aşa era şi
în realitate, o minte brici, un om
foarte jovial şi cu poftă de viaţă”,
a menţionat Medeea Marinescu.
Ion Dichiseanu deplânge moartea actriţei Draga Olteanu Matei,
afirmând că s-a stins o mare stea
a comediei, a filmului şi teatrului
românesc.
„Era o bucurie, o bucurie pentru
fiecare actor când o avea parteneră pe această Draga Olteanu. Era
o bucurie când o vedeam, era o
mare actriţă care făcea loc unde
mergea, indiferent că era pe stradă,
la restaurant, era debordantă, era
plină de viaţă, avea magnet, avea
de toate, şi carismă şi tot ce vrei,
tot ce vrei avea această distinsă
actriţă”, a declarat Ion Dichiseanu.
Agerpres

Genţi de mână inspirate de măştile
de faţă împotriva COVID-19
Kobi Levi, un designer renumit
din Israel, a creat două genţi de
mână inspirate de măştile de faţă
şi măsurile de lockdown pe fondul
pandemiei de COVID-19, relatează
marţi Xinhua.
„Face It”, unul dintre noile modele create de Levi, are forma unei
măşti chirurgicale, deoarece aproape toate ţările, inclusiv Israelul, au
făcut obligatorie purtarea măştilor
în public, în efortul de a reduce răspândirea virusului.
„Toată lumea se plimbă cu ea (masca de faţă) şi,
când nu o pune pe faţă, o ţine doar pe mână şi arată

literalmente ca o geantă de mână minusculă”, a declarat el pentru Xinhua.
Celălalt design se numeşte Lock
Down, care arată ca o încuietoare.
Ideea i-a venit lui Levi după ce Israelul a impus primul blocaj la nivel
naţional la mijlocul lunii martie a
acestui an.
El urmează să participe la Săptămâna Designului de la Guangzhou,
China, programată la începutul lunii
decembrie. Deşi va participa de la
distanţă, Levi a trimis 20 de perechi
de pantofi pentru a fi prezentaţi în cadrul show-ului.
Agerpres
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Porumbelul păcii
După ultima votare,
Dodon dă la contestare,
Parcă nu ar fi aflat
Că-i destul de contestat!...

Gheorghe BÂLICI

Video Coronavirus:
„Fiți leneși,
salvați vieți!”

Un videoclip ironic ce îi îndeamnă pe tinerii germani să-şi
facă datoria patriotică în războiul
împotriva COVID-19 stând acasă şi lenevind pe canapea a făcut
senzaţie pe Internet, cumulând
peste un milion de vizualizări
până luni, relatează Reuters.
Videoclipul, apărut online în
contextul în care Germania se
confruntă cu o creştere importantă a cazurilor de COVID-19,
scoate în evidenţă contrastul
dintre sacrificiile modeste ce le
sunt solicitate tinerilor din ziua
de astăzi – să stea acasă, să evite
contactele inutile – cu cele ale
germanilor vârstnici, care s-au
confruntat cu războaie şi greutăţi reale.
În videoclip este prezentat un
bărbat în vârstă, Anton Lehmann,
care priveşte înapoi, când, la vârsta de 22 de ani, a fost nevoit să
renunţe la petreceri, întâlniri cu

fete şi ieşit la băutură cu prietenii. „Când pericolul invizibil
ameninţa tot ce ne era drag, neam adunat tot curajul şi am făcut ceea ce se aştepta de la noi,
singurul lucru corect”, spune el.
„Adică, nimic”, adaugă bărbatul.
Noua înregistrare face parte dintr-o serie de videoclipuri
postate online de purtătorul de
cuvânt al cancelarului Angela
Merkel, în încercarea de a-i determina pe tineri să contribuie la
reducerea răspândirii COVID-19,
pe fondul temerilor că pandemia
ar putea copleşi în curând sistemul sanitar german.
Germania a reuşit să facă faţă
pandemiei mai bine decât alte ţări
europene, însă în ultima lună a
înregistrat o creştere accentuată
a numărului de infecţii. Bilanţul
cazurilor de COVID-19 a ajuns în
prezent la peste 800.000, dintre
care 12.500 de decese.

