
NEWS ALERT

Numărul noilor cazuri de infectare rămâne ridicat. Alte 1442 persoane, testate pozitiv

cu Covid-19 (https://unimedia.info/ro/news/023c370ade80187e/numarul-noilor-cazuri-

de-infectare-ramane-ridicat-alte-1442-au-fost-testate-pozitiv-cu-covid-19.html)
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BOGDAN
ȚÎRDEA
Deputat PSRM

Не переживайте! Мы сделаем все, чтобы защитить наши ценности (https://www.bogdantsirdea.eu

/2020/11/19/%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0

%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0

%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1

%8B-%D0%B7%D0%B0/)

ION
CEBAN
Primar de Chişinău

Albișoara devine și mai modernă. Ion Ceban: La 5 intersecții vor fi puse semafoare inteligente

(https://ionceban.md/albisoara-devine-si-mai-moderna-ion-ceban-la-5-intersectii-vor-fi-puse-semafoare-

inteligente/)

IGOR
DODON
Președintele Republicii Moldova

Republica Moldova are un potenţial turistic enorm care trebuie dezvoltat și valorificat la maximum

(https://dodon.md/2020/republica-moldova-are-un-potential-turistic-enorm-care-trebuie-dezvoltat-si-

valorificat-la-maximum-718/)
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AVOCATULUI
Sfaturile unui expert juridic

PRIVATIZAREA LOCUINȚELOR TERMEN LIMITĂ PÎNĂ LA 31 MAI 2021 (https://avocatul-meu.md

/privatizarea-locuintelor-termen-limita-pina-la-31-mai-2021/)

CORNELIU
FURCULIŢĂ
Lider fracțiune PSRM

Mai sunt cîteva zile de campanie electorală, după care mulți dintre cei guralivi vor pleca la sanatorii în
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Europa (http://corneliufurculita.md/mai-sunt-citeva-zile-de-campanie-electorala-dupa-care-multi-dintre-cei-

guralivi-vor-pleca-la-sanatorii-in-europa/)

ALEXANDRU
TĂNASE
Ex-judecător CC

Reforma justiției: între ineptocrație și demagogie (http://feedproxy.google.com/~r/unimedia

/AlexandruTanase/~3/ASqpgnceyS0/)

VITALIA
PAVLICENCO
Lider PNL

Istorii de viata cu Maria Stoianov (https://www.pavlicenco.md/2020/09/23/istorii-de-viata-cu-maria-stoianov/)

TATIANA
POTÎNG
Vicepreședinte PLR

NESIMȚIREA CA MODEL DE COMPORTAMENT LA NIVEL DE STAT

(https://potyngtatiana.wordpress.com/2020/08/29/nesimtirea-ca-model-de-comportament-la-nivel-de-stat/)

VALERIU
MUNTEANU
Politician

Câți bani ți-a dat Soros să promovezi covidul? Sau condamnați la ignoranță (http://feedproxy.google.com

/~r/munteanu/sHPT/~3/jqu7wYSCyZQ/cati-bani-ti-a-dat-soros-sa-promovezi-covidul-sau-condamnati-la-

ignoranta)

(video) Arme și muniții păstrate ilegal în casa
unui tânăr din Criuleni

Redacţia UNIMEDIA
18 November 2020, 15:55 0

Angajații Inspectoratului de Poliție Criuleni, în urma unor informații operative, au
efectuat percheziții la domiciliul unui tânăr de 20 ani unde au depistat arme și
muniții păstrate ilegal.
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Oamenii legii au ridicat trei cartușe calibrul 7.62, un mecanism de percuție a focosului, un

focos, două corpuri de grenade, un cartuș de lovitură calibrul 23 mm, perforant, trasor, un

pistol pneumatic cal. 4.5 mm, de construcție tip Makarov, o baionetă cu patru margini.

Tot acest arsenal de arme şi muniţii va fi supus expertizei.

Totodată forţele de ordine urmează să stabilească toate circumstanțele cazului.

Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News (https://news.google.com/publications

/CAAqBwgKMOOvjQswgKufAw?hl=ro&gl=RO&ceid=RO%3Aro)

Citește și:

Au rămas fără 300 de mii de lei, după ce Poliția le-a confiscat drogurile. Ce riscă cei doi

„afaceriști” (https://unimedia.info/ro/news/bb1bad850a90091e/au-ramas-fara-300-de-mii-de-lei-dupa-

ce-politia-le-a-confiscat-drogurile-ce-risca-cei-doi-afaceristi.html?utm_source=Site%20Widgets&

utm_medium=Related%20Widget&utm_campaign=Related%20Widget)

(video) O femeie, căutată de poliție pentru furt. Dacă o recunoașteți, anunțați oamenii legii!

(https://unimedia.info/ro/news/f1a5ae2d5773f896/video-o-femeie-cautata-de-politie-pentru-furt-daca-

o-recunoasteti-anuntati-oamenii-legii.html?utm_source=Site%20Widgets&

utm_medium=Related%20Widget&utm_campaign=Related%20Widget)

O bombă de 50 kg, rămasă în sol din cel de-al Doilea Război Mondial, descoperită în raionul

Ungheni (https://unimedia.info/ro/news/7e25df65b5dbfb53/o-bomba-de-50-kg-ramasa-in-sol-din-cel-

de-al-doilea-razboi-mondial-descoperita-in-raionul-ungheni.html?utm_source=Site%20Widgets&

utm_medium=Related%20Widget&utm_campaign=Related%20Widget)

Citește mai mult despre:

arme (https://unimedia.info/ro/tag/arme) muniții (https://unimedia.info/ro/tag/muniții)

(video) Arme și muniții păstrate ilegal în casa unui tânăr din Criuleni |... https://unimedia.info/ro/news/2340b63da2ec19ef/arme-si-munitii-pastr...

3 of 12 19/11/2020, 18:38



poliția (https://unimedia.info/ro/tag/poliția)

Raportează o eroare

Știm că nu suntem perfecți.

Dacă ai depistat o eroare în text, te rugăm să selectezi pasajul greșit, și să apeși CTRL+ENTER  pentru a

o expedia editorilor noștri.

Îți mulțumim că ne ajuți să fim mai buni.

PUB

Din „Social” Top 7dTop 24hUltimele

acum o ora

(https://unimedia.info/ro/news

/38f4efd1a2a5fa82/coronavirus-a-mai-

facut-19-victime-ultimul-bilant-al-

deceselor-inregistrate-in-

tara.html?utm_source=Site%20Widgets&

utm_medium=Article%20Tab%20Top%20Widget&

utm_campaign=Article%20Tab%20Top%20Widget)

Coronavirus a mai făcut 19 victime. Ultimul bilanț
al deceselor înregistrate în țară
(https://unimedia.info/ro/news/38f4efd1a2a5fa82
/coronavirus-a-mai-facut-19-victime-ultimul-bilant-
al-deceselor-inregistrate-in-
tara.html?utm_source=Site%20Widgets&
utm_medium=Article%20Tab%20Top%20Widget&
utm_campaign=Article%20Tab%20Top%20Widget)

acum o ora

(https://unimedia.info/ro/news

/023c370ade80187e/numarul-noilor-

cazuri-de-infectare-ramane-ridicat-

alte-1442-au-fost-testate-pozitiv-cu-covid-

19.html?utm_source=Site%20Widgets&

utm_medium=Article%20Tab%20Top%20Widget&

utm_campaign=Article%20Tab%20Top%20Widget)

Numărul noilor cazuri de infectare rămâne ridicat.
Alte 1442 persoane, testate pozitiv cu Covid-19
(https://unimedia.info/ro/news/023c370ade80187e
/numarul-noilor-cazuri-de-infectare-ramane-ridicat-
alte-1442-au-fost-testate-pozitiv-cu-covid-
19.html?utm_source=Site%20Widgets&
utm_medium=Article%20Tab%20Top%20Widget&
utm_campaign=Article%20Tab%20Top%20Widget)
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acum 2 ore

(https://unimedia.info/ro/news

/bb1bad850a90091e/au-ramas-fara-300-

de-mii-de-lei-dupa-ce-politia-le-

a-confiscat-drogurile-ce-risca-cei-doi-

afaceristi.html?utm_source=Site%20Widgets&

utm_medium=Article%20Tab%20Top%20Widget&

utm_campaign=Article%20Tab%20Top%20Widget)

Au rămas fără 300 de mii de lei, după ce Poliția le-a
confiscat drogurile. Ce riscă cei doi „afaceriști”
(https://unimedia.info/ro/news/bb1bad850a90091e
/au-ramas-fara-300-de-mii-de-lei-dupa-ce-politia-le-
a-confiscat-drogurile-ce-risca-cei-doi-
afaceristi.html?utm_source=Site%20Widgets&
utm_medium=Article%20Tab%20Top%20Widget&
utm_campaign=Article%20Tab%20Top%20Widget)

În trend

(https://unimedia.info

/ro/news

/ad197187936ad8a2

/video-

pronuntarea-

dispozitivului-

a-sesizarii-

nr-59b-2020-

privind-

interpretarea-

articolelor-

64-72-73-74-

si-131-alin-4-

din-

constitutie.html?utm_source=Site%20Widgets&

utm_medium=Trend%20News%20Widget&

utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

(video) CC a anunțat decizia cu privire la sesizarea depusă de
Candu și Sîrbu în aprilie 2020 (https://unimedia.info/ro/news
/ad197187936ad8a2/video-pronuntarea-dispozitivului-
a-sesizarii-nr-59b-2020-privind-interpretarea-articolelor-
64-72-73-74-si-131-alin-4-din-
constitutie.html?utm_source=Site%20Widgets&
utm_medium=Trend%20News%20Widget&
utm_campaign=Trend%20News%20Widget)
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(https://unimedia.info

/ro/news

/876fb7630ac1b989

/ultima-ora-

sechestru-pe-

circa-11-3-

milioane-de-lei-

detinute-de-

compania-de-

paza-a-lui-vlad-

plahotniuc.html?utm_source=Site%20Widgets&

utm_medium=Trend%20News%20Widget&

utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

Ultima oră! Sechestru pe circa 11,3 milioane de lei, deținute de
compania de pază a lui Vlad Plahotniuc (https://unimedia.info
/ro/news/876fb7630ac1b989/ultima-ora-sechestru-pe-circa-
11-3-milioane-de-lei-detinute-de-compania-de-paza-a-lui-vlad-
plahotniuc.html?utm_source=Site%20Widgets&
utm_medium=Trend%20News%20Widget&
utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

(https://unimedia.info

/ro/news

/150f1f24662d18a8

/video-schimb-

de-replici-acide-

intre-pas-si-

psrm-in-

parlament-

dupa-decizia-

cc-voi-sunteti-

la-legatura-

telefonica-

directa-cu-cei-

de-la-

curte.html?utm_source=Site%20Widgets&

utm_medium=Trend%20News%20Widget&

utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

(video) Schimb de replici acide între PAS și PSRM, în
Parlament, după decizia CC: Voi sunteți la legătură telefonică
directă cu cei de la Curte? (https://unimedia.info/ro/news
/150f1f24662d18a8/video-schimb-de-replici-acide-intre-pas-si-
psrm-in-parlament-dupa-decizia-cc-voi-sunteti-la-legatura-
telefonica-directa-cu-cei-de-la-
curte.html?utm_source=Site%20Widgets&
utm_medium=Trend%20News%20Widget&
utm_campaign=Trend%20News%20Widget)
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(https://unimedia.info

/ro/news

/a4bea37ee446cb79

/repartizarea-

pe-raioane-

a-cazurilor-de-

covid-19-care-

sunt-regiunile-

cele-mai-

afectate.html?utm_source=Site%20Widgets&

utm_medium=Trend%20News%20Widget&

utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

Repartizarea pe raioane a cazurilor de Covid-19. Care sunt
regiunile cele mai afectate (https://unimedia.info/ro/news
/a4bea37ee446cb79/repartizarea-pe-raioane-a-cazurilor-de-
covid-19-care-sunt-regiunile-cele-mai-
afectate.html?utm_source=Site%20Widgets&
utm_medium=Trend%20News%20Widget&
utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

(https://unimedia.info

/ro/news

/e66404b144ab5bb4

/platforma-

pentru-

moldova-a-fost-

creata-oficial-in-

parlament-cati-

deputati-

are.html?utm_source=Site%20Widgets&

utm_medium=Trend%20News%20Widget&

utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

Platforma „Pentru Moldova” a fost creată, oficial, în Parlament.
Câți deputați are (https://unimedia.info/ro/news
/e66404b144ab5bb4/platforma-pentru-moldova-a-fost-creata-
oficial-in-parlament-cati-deputati-
are.html?utm_source=Site%20Widgets&
utm_medium=Trend%20News%20Widget&
utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

(https://unimedia.info

/ro/news

/a312200c706dd8ed

/atentie-tot-mai-

multe-

escrocherii-cu-

cardurile-

bancare-

bancile-bat-

alarma-si-vin-

cu-

recomandari.html?utm_source=Site%20Widgets&

utm_medium=Trend%20News%20Widget&

utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

Atenție! Tot mai multe escrocherii cu cardurile bancare! Băncile
bat alarma și vin cu recomandări (https://unimedia.info/ro/news
/a312200c706dd8ed/atentie-tot-mai-multe-escrocherii-cu-
cardurile-bancare-bancile-bat-alarma-si-vin-cu-
recomandari.html?utm_source=Site%20Widgets&
utm_medium=Trend%20News%20Widget&
utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

(video) Arme și muniții păstrate ilegal în casa unui tânăr din Criuleni |... https://unimedia.info/ro/news/2340b63da2ec19ef/arme-si-munitii-pastr...

7 of 12 19/11/2020, 18:38



(https://unimedia.info

/ro/news

/f0c3978ecb3ea967

/igp-a-primit-

o-donatie-sub-

forma-de-

echipament-

tehnic-din-

partea-

ue.html?utm_source=Site%20Widgets&

utm_medium=Trend%20News%20Widget&

utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

IGP a primit o donație sub formă de echipament tehnic din
partea UE (https://unimedia.info/ro/news/f0c3978ecb3ea967
/igp-a-primit-o-donatie-sub-forma-de-echipament-tehnic-din-
partea-ue.html?utm_source=Site%20Widgets&
utm_medium=Trend%20News%20Widget&
utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

(https://unimedia.info

/ro/news

/6dfec59383eee817

/republica-

moldova-va-

primi-un-grant-

de-800-mii-de-

euro-din-

partea-japoniei-

pentru-

procurarea-

echipamentelor-

medicale.html?utm_source=Site%20Widgets&

utm_medium=Trend%20News%20Widget&

utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

Republica Moldova va primi un grant de 800 mii de euro din
partea Japoniei pentru procurarea echipamentelor medicale
(https://unimedia.info/ro/news/6dfec59383eee817/republica-
moldova-va-primi-un-grant-de-800-mii-de-euro-din-partea-
japoniei-pentru-procurarea-echipamentelor-
medicale.html?utm_source=Site%20Widgets&
utm_medium=Trend%20News%20Widget&
utm_campaign=Trend%20News%20Widget)
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(https://unimedia.info

/ro/news

/15f4cc3eec5e6856

/mesajul-

transmis-de-

pcrm-maiei-

sandu-dupa-

victoria-in-

alegerile-

prezidentiale-

ce-pasi-

o-sfatuiesc-

comunistii-sa-

faca-pentru-

a-deveni-

presedinta-

tuturor.html?utm_source=Site%20Widgets&

utm_medium=Trend%20News%20Widget&

utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

Mesajul transmis de PCRM Maiei Sandu, după victoria în
alegerile prezidențiale. Ce pași o sfătuiesc comuniștii să facă,
pentru a deveni președinta tuturor (https://unimedia.info
/ro/news/15f4cc3eec5e6856/mesajul-transmis-de-pcrm-maiei-
sandu-dupa-victoria-in-alegerile-prezidentiale-ce-pasi-
o-sfatuiesc-comunistii-sa-faca-pentru-a-deveni-presedinta-
tuturor.html?utm_source=Site%20Widgets&
utm_medium=Trend%20News%20Widget&
utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

(https://unimedia.info

/ro/news

/064095969acf8b69

/horoscop-

taurii-trebuie-

sa-fie-foarte-

atenti-daca-nu-

vor-sa-intre-in-

belele-iar-

gemenii-si-racii-

sunt-norocosii-

zodiacului.html?utm_source=Site%20Widgets&

utm_medium=Trend%20News%20Widget&

utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

Horoscop: Taurii trebuie să fie foarte atenți dacă nu vor să intre
în belele, iar Gemenii și Racii sunt norocoșii zodiacului
(https://unimedia.info/ro/news/064095969acf8b69/horoscop-
taurii-trebuie-sa-fie-foarte-atenti-daca-nu-vor-sa-intre-in-belele-
iar-gemenii-si-racii-sunt-norocosii-
zodiacului.html?utm_source=Site%20Widgets&
utm_medium=Trend%20News%20Widget&
utm_campaign=Trend%20News%20Widget)

Advertoriale (https://unimedia.info/ro/category/advertoriale)
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UNIMEDIA BLOGS

GHEORGHE
ERIZANU
Fondator „Cartier”

Noutăți Cartier. Octombrie 2020 (https://erizanu.cartier.md/noutati-cartier-octombrie-2020-12958.html)

TUDOR
COJOCARIU
Comentator socio-politic

Diaspora va conta și mai mult în turul II. Detalii despre votarea în Irlanda (https://www.tudorcojocariu.eu

/diaspora-va-conta-si-mai-mult-in-turul-ii-detalii-despre-votarea-in-irlanda/)

FINEWINE
Vinuri bune din Moldova

A fost lansat Fine Wine Guide 20/21 (https://finewine.md/a-fost-lansat-fine-wine-guide-20-21)

ION
BARGAN
Fondator „Bestseller”

Top 10 cele mai des recomandate cărți de dezvoltare personală (https://ionbargan.wordpress.com/2020/03

/17/top-10-cele-mai-des-recomandate-carti-de-dezvoltare-personala/)

VICTOR
CHIRONDA
Urban planner

Candidez la funcția de primar de Chișinău. De ce am decis să mă implic? (https://victorchironda.eu/2019/09

/16/candidez-la-functia-de-primar-de-chisinau-de-ce-am-decis-sa-ma-implic/)

MIHAI
MALAȘEVSCHI
Jurist

Asset Tokenization &amp; Legal Implications (https://malasevschi.wordpress.com/2018/11/27/asset-

tokenization-legal-implications/)

Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la

persoană sau conțin cuvinte necenzurate.

Vă îndemnăm la discuții decente!
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