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Igor Dodon a fost, în politică, 
un răsfățat al sorții. A ieșit us-
cat din toate apele. A știut când 
trebuie să urce pe catarg și când 
trebuie să fugă de pe navele ce 
se scufundă. A întruchipat noul 
image al Partidului Comuniștilor 
la alegerile locale din 2011, dar l-a 
părăsit de îndată ce a simțit că 
acesta e pe trend negativ. A fost 
miruit de însuși Putin drept can-
didat al Moscovei la președinția 
RM și s-a purtat ca un veritabil 
caimacam al acestuia. 

13 
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Ideea cu miros puternic de naftalină are conotație 
electorală, „instigând societatea la vrajbă 
interetnică, și constituie o infracțiune, conform art. 
346 din Codul penal”, a opinat Oazu Nantoi, pentru 
GAZETA de Chișinău.

Adrian CIUBOTARU
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Deputați și analiști politici califică drept 
nefuncțională inițiativa celor trei socialiști, 
care ar oferi „un statut special limbii ruse 
în Republica Moldova”, întrucât contravine 
atât modului firesc în care minoritățile 
naționale înțeleg să-și exercite drepturile, cât 
și standardelor internaționale în materie. 

„Populism ieftin, 
servit drept 
compensație după o 
înfrângere rușinoasă”
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Redacția GAZETEI de Chișinău vine cu o ofertă pentru Dvs., valabilă 
de azi, 16 octombrie, până la 25 decembrie 2020. 

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

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

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

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

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

Stimați poștași,

A n u n ț  i m p o r t a n t !
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Strategia privind așa-zisa reformă 
a justiției, votată de „alianța Dodon-Șor”

În așteptare... Foto: Mihai Vengher

Ziarul este membru al Asociației Presei Independente 
(API), iar API este membru al Asociației Mondiale
a Ziarelor și a Producătorilor de Știri (WAN/IFRA).World Association of News-

papers and News Publishers

„Nu rezolvă problemele cro-
nice din sistem”, a argumentat 
deputatul Dinu Plângău. „Această 
încercare de a nu promova ceea ce 
așteaptă oamenii este o tentativă 
de uzurpare a puterii în stat”, a 
spus și Sergiu Litvinenco, legis-
lator PAS. Așa-numita „strategie 
privind asigurarea independenței 
și integrității sectorului justiți-
ei pentru anii 2021-2024” a fost 
prezentată de ministrul Justiției, 
Fadei Nagacevschi.

„De ce nu era posibil ca într-o 
lună de la învestirea lui Chicu 
să veniți cu acest proiect? Nu e 
mai bine să vină cu strategia alt 
guvern?”, l-a întrebat vicepreșe-
dintele Parlamentului, Alexandru 
Slusari, deputat al Platformei DA.

„Strategia, dacă nu va intra în 
vigoare la 1 ianuarie 2021, devine 
desuetă. Un nou guvern trebuie 
să reinițieze procesul democra-
tic de consultări publice, avizări 
etc. Multe fonduri ar putea să vină 
pentru implementarea acestei 
strategii. Doar vom crea proble-
me. Partenerii nu ne privesc pe 
noi că ăsta e guvernul meu sau 
guvernul tău”, a menționat Na-
gacevschi.

„Sistemul nostru judecăto-
resc din RM este un pacient în 
stare foarte gravă. Pe timpul lui 
Plahotniuc s-a creat o castă de 
oameni foarte bogați în sistemul 
judecătoresc. Sunt așa de bogați 
că, în weekend, își iau avion să 
facă cumpărături în Italia. Acești 

oameni nu au dispărut din sis-
tem, unii au fost promovați. Fără 
o operație prin care să eliminăm 
acești oameni din sistem, nu e 
nicio șansă”, a afirmat deputatul 
Platformei DA, Dinu Plângău. 
„Văd atâtea „minuni” făcute în 
justiție. Când s-au întâmplat?”, a 
ironizat și Lilian Carp pe seama 
prezentării șefului de la Justiție.

Deputatul Sergiu Litvinenco a 
propus un amendament privind 
instituirea mecanismului de eva-
luare a judecătorilor, promovat și 
de președintele ales, Maia Sandu. 
„Președintele ales, Maia Sandu, 
a promovat în campanie acest 
mecanism de evaluare externă a 
judecătorilor. Acum voi spuneți: 

„și mare treabă dacă oamenii 
au votat!”. Este foarte incorect. 
Această încercare de a nu promova 
ceea ce așteaptă oamenii este o 
încercare de uzurpare a puterii 
în stat”, a spus Sergiu Litvinenco.

Poziția fracțiunilor din opozi-
ție i-a nemulțumit pe socialiști. 
„Vorbiți de judecători, uitați-vă 
în declarațiile voastre de venituri 
când anunțați case cu prețuri mici. 
Trebuie să întărim capacitatea in-
stituțiilor. Vorbiți despre o eva-
luare externă. Poate și eu nu aș fi 
împotrivă, dar a fost un poet care 
s-a întrebat: „a sudit kto?”. Cine va 
evalua? Vorbiți de statul de drept. 
Vreți pe toți să-i gâtuiți aici, dar, 
când vin după voi, deja nu sunteți 

R a c u r s i

Mecanismul de evaluare externă a fost respins

Strategia pentru așa-numita reformă 
a justiției a fost votată de Parlament. 
Documentul a trecut cu 49 de voturi. 
Platforma DA și PAS nu au susținut 

proiectul în contextul în care mecanismul de 
evaluare externă a judecătorilor, promovat 
de președintele ales al RM, Maia Sandu, a fost 
respins, scrie Jurnal.md. 

de acord”, a menționat deputatul 
PSRM Vasile Bolea.

„Domnule Bolea, toți deputații 
PAS sunt la primul mandat, e un 
non-sens ce spuneți. Anume la 
Dvs. în declarație e indicată casa 
cu zero lei. Muntele a născut un 
șoarece. Faptul că nu vreți să ac-
ceptați mecanismul de evaluare 
externă dovedește că vreți să păs-
trați mizeria din justiție”, i-a dat 
replica Litvinenco.

De cealaltă parte, deputații din 
platforma „Pentru Moldova” au 
fost de acord cu socialiștii. „Această 
strategie a fost expertizată de in-
stituțiile internaționale. Dar recu-
noaștem că nu e de ajuns. Toate 
aceste declarații nu au nicio valoare. 
E o încercare de resubordonare a 
justiției, reieșind din interesele po-
litice. Care evaluare externă, dragi 
colegi, poate administrare exter-
nă?”, a intervenit Sergiu Sârbu.

„Nu e nicio glumă, ci realita-
tea din Parlament – alianța Do-
don-Șor se va ocupa de reformarea 
justiției și combaterea corupției”, 
a scris deputatul PAS, Sergiu Lit-
vinenco, pe facebook, la scurt timp 
după ce strategia a fost adoptată 
în Legislativ.

Precizăm că președintele ales 
al R. Moldova, Maia Sandu, și-a 
anunțat printre priorități, la pre-
luarea mandatului, promovarea 
mecanismului de evaluare externă 
a judecătorilor și procurorilor.

jurnal.md

Primarul general al Chișinăului, socia-
listul Ion Ceban, afirmă într-o postare pe 
canalul său de Telegram că Chișinăul este 
al doilea oraș ca mărime și ca populație din 
zona etnică românească, transmite TVR 
Moldova.

„Chișinăul este în prezent al doilea oraș 
ca mărime și ca populație din zona etnică 
românească, întrecându-l doar Bucureștiul”, 
scrie primarul de Chișinău, Ion Ceban, în 
limba rusă, pe canalul său de Telegram.

Având în vedere că Ion Ceban și PSRM nu 
recunosc apartenența Republicii Moldova 
la spațiul românesc, declarația primarului 
Chișinăului a stârnit mai multe nedumeriri 
pe rețelele de socializare.

Ion Ceban: „Chișinăul este al doilea 
oraș ca mărime și ca populație 
din zona etnică românească”
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O mie și una de 
note despre Soros

La începutul Pandemiei de 
COVID-19, media pro-Kremlin 
a colportat narațiunea despre 
implicarea miliardarului și filan-
tropului american George Soros 
în declanșarea crizei globale de 
sănătate publică.

Potrivit principalelor laitmo-
tive de dezinformare ale Kremli-
nului, miliardarii americani Bill 
Gates și George Soros ar finan-
ța Coronavirusul, calificându-l 
drept armă a lumii occidentale 
prin intermediul căruia aceasta 
ar intenționa să obțină controlul 
asupra populației mondiale.

Un sondaj realizat de comuni-
tatea Watchdog.md în Republica 
Moldova arată că 42% din respon-
denți cred că virusul a fost creat de 
către Bill Gates sau alți bogătași 
pentru a impune vaccinarea tutu-
ror și pentru a institui un control 
asupra numărului populației de 
pe planetă.

Media conectate la Kremlin 
au susținut, în paralel, că gru-
purile de reflecție din întreaga 
lume sprijinite de George Soros 
ar avea o agendă ascunsă prin care 
ar urmări promovarea migrației 
masive în statele occidentale, a 
manifestațiilor din Europa Cen-
trală, Europa de Sud-Est, precum 
și a „acțiunilor subversive” din 
spațiul postsovietic.

Presa controlată de autoritățile 
de la Moscova, de asemenea, l-a 
acuzat pe George Soros că ar folosi 
Pandemia COVID-19 drept opor-
tunitate pentru debarcarea regi-
murilor dictatoriale din întreaga 
lume și declanșarea „revoluțiilor 
colorate” în jurul Rusiei.

Propaganda susținută de 
Kremlin susține că protestele din 
Georgia, Ucraina, Moldova, Bela-
rus sunt tehnici politice pe care 
SUA le utilizează în fostele state 
sovietice. Acest laitmotiv sublinia-

Media pro-Kremlin de la Chișinău 
și deputații formațiunii proruse 
Partidul Socialiștilor din Republica 
Moldova (PSRM) și-au intensificat 

turațiile în campania electorală pentru alegerile 
prezidențiale din Republica Moldova pentru 
a insufla alegătorilor o asociere strânsă între 
candidatul prooccidental Maia Sandu și pretinsul 
finanțator al Coronavirusului și arhitect al 
„revoluțiilor colorate”, George Soros.  

ză, deja tradițional, că „revoluțiile 
colorate” sunt îndreptate împotri-
va Rusiei și a influenței rusești în 
zona postsovietică.

Țîrdea, despre relația 
Soros și Maia Sandu, 
ireversibil 

  
Republica Moldova nu a fost 

ferită de teoriile conspiraționiste. 
Unul dintre principalii propaga-
tori ai acestor idei este politologul 
și deputatul PSRM, Bogdat Țîr-
dea, care a subliniat ireversibil 
pentru Sinopsis că George Soros 
este acuzat că ar fi organizatorul 
unor acțiuni subversive nu numai 
în spațiul fost sovietic, ci „în în-
treaga lume”.

 „George Soros a fost acuzat 
că a sprijinit mișcări subversive 
în întreaga lume, și în Israel, de 
Netanyahu, dacă nu mă înșel, și 
în spațiul ungar, și în spațiul ru-
sesc...”, a insistat el.

„Filiala politică” a Fundației 
Soros Moldova, în accepția lui 
Bogdat Țîrdea, este însuși Partidul 
Acțiune și Solidaritate (PAS) con-
dus de președinta aleasă a Repu-
blicii Moldova, Maia Sandu, fosta 
contracandidată prooccidentală a 
președintelui prorus Igor Dodon, 
lider informal al PSRM. 

 Pentru a demonstra că Maia 
Sandu ar fi o marionetă a lui Geor-
ge Soros, Țîrdea a făcut referire la 
faptul că unii membri din echipa 
actualului președinte ales al Re-
publicii Moldova au lucrat sau au 
studiat în cadrul unor proiecte 
finanțate de Fundația Soros Mol-
dova.

 „Președintele [PAS] Maia 
Sandu a fost membră a Senatu-
lui Fundației Soros Moldova în 
2009–2010. Fosta parlamentară 
și ministră a Educației [în Gu-
vernul Maia Sandu], Lilia Nico-
lăescu-Onofrei, a fost directoare 
a programului pentru educație 
a Fundației Soros-Moldova în 
1996–1998. În decurs de 12 ani, 
aceasta a fost directoare executivă 
a organizației neguvernamentale 
Pro-Didactica. Fosta ministră a 
Justiției, Olesea Stamate [mem-
bră a aceluiași cabinet], a fost în 
2007–2010 directoare a progra-
mului Buna Guvernare a Fundației 
Soros [...] Secretarul general al 

PAS, Igor Grosu, este membru și 
fondator al unei serii de organi-
zații neguvernamentale în rețeaua 
Soros. Membru al biroului politic, 
Dan Perciun, a fost coordonator 
al proiectului e-Transformare și 
Informare în cadrul Ministerului 
Educației, proiect finanțat de Fun-
dația Soros”, a precizat Țîrdea.

 Mai mult, în timpul campaniei 
electorale, Țîrdea a acuzat depu-
tații PAS că, în 2017–2018, ar fi 
primit milioane de lei de la mai 
multe organizații neguvernamen-
tale finanțate de Fundația Soros. 

„Nu excludem că ei primesc și 
azi salarii grase de la aceste fun-
dații”, a acuzat Țîrdea.

 De cealaltă parte, secretarul 
general al PAS, Igor Grosu, a re-
fuzat să comenteze acuzațiile de-
putatului socialist, calificându-le 
„aberații”, iar pe autorul lor „un 
propagandist pro-Kremlin de cea 
mai joasă speță”. 

 
Asocierea 
oponenților lui Dodon 
cu organizații demonizate 
de media pro-Kremlin 

 
Fundația Soros funcționează 

în Republica Moldova din 1992. 
Organizația finanțează și promo-
vează programe în domenii pre-
cum mass-media, justiția și drep-
turile omului, buna guvernare și 
sănătatea publică, cu scopul de a 
sprijini dezvoltarea unei societăți 
deschise. 

 Unii actuali deputați ai PAS 
[...] și doi foști miniștri din fostul 
guvern Maia Sandu, la fel ca alte 
multe zeci de specialiști, sublinia-
ză baza de date euvsdisinfo.eu, au 
participat la programele Funda-
ției Soros [...]. Ministra Justiției, 
Olesea Stamate, a fost directoare 
a programului Administrație pu-
blică și bună guvernare, în timp ce 
fosta ministră a Educației, Liliana 
Nicolăescu-Onofrei – directoare 
de proiect finanțat de Fundația 
Soros Moldova, deținând funcția 
de manager al Centrului Educați-
onal „Pro Didactica”, o instituție 
de stat. 

 Acest lucru nu înseamnă to-

tuși că PAS este o filială politică 
a Fundației Soros din Moldova, 
observă editorii platformei de 
identificare a mesajelor care pro-
movează dezinformarea de către 
media pro-Kremlin. 

 PAS s-a constituit ca formațiu-
ne politică la 25 iulie 2016, în baza 
Mișcării „În PAS cu Maia Sandu”. 
Acesta este un partid liberal de 
centru-dreapta, membru al fami-
liei Partidului Popular European.

 
Soros Moldova 
și Open Dialog, 
cazuri similare

Tendința de a o compromite 
pe Maia Sandu prin asocierea cu 
tabloul diabolic al miliardarului 
și filantropului George Soros zu-
grăvit de media Pro-Kremlin este 
una evidentă în opinia comenta-
torului politic Ion Tăbârță, expert 
la Institutul pentru Dezvoltare 
și Inițiative Sociale „Viitorul”, 
un think-tank independent de la 
Chișinău. 

„În staff-ul electoral al lui Igor 
Dodon au lucrat politehnologi de 
la Kremlin. Federația Rusă do-
mină spațiul informațional din 
Republica Moldova. Prin urmare, 
campaniile promovate de Fede-
rația Rusă la nivel internațional 
despre conspirații de genul celor 
despre Soros au un anumit impact 
în Republica Moldova”, observă 
expertul.  

Comentatorul susține că per-
soanele sceptice față de Corona-
virus și cele care cred că virusul 
respectiv nu ar fi decât o unealtă 
a lumii occidentale reprezintă 
un grup important în Republica 
Moldova. Mai mult, subliniază el, 
unele voci apropiate Kremlinului 
susțin că virusul ar fi fost creat 
special că armă biologică împo-
triva Rusiei. 

În opinia lui Tăbârță, această 
acțiune a socialiștilor nu reprezin-
tă o inovație. Discreditarea anu-
mitor lideri politici prin asocierea 
cu unele organizații percepute 
negativ în spațiul mediatic din 
Republica Moldova este o prac-
tică obișnuită. 

El a evocat cazul Open Dialog 
din ajunul alegerilor parlamentare 
din 2018. Deputații PSRM, condus 
de Igor Dodon, și ai PDM, condus 
de Vladimir Plahotniuc, au format 
atunci o comisie parlamentară 
pentru a investiga acuzațiile de 
imixtiune a Fundației „Otwarty 
Dialog” și a fondatoarei acesteia, 
Ludmila Kozlowska, în treburile 
interne ale Republicii Moldova și 
de finanțare ilegală a unor partide 
politice.

Șeherezada socialiștilor

Deputatul Țîrdea ne-a declarat 
inflexibil că Maia Sandu și cole-
gii săi de partid au fost susținuți 
de George Soros, lucru pe care, a 
subliniat el, l-a demonstrat, „cu 
peste o mie de note”, într-un vo-
lum despre societatea civilă din 
Republica Moldova.   

Solicitat să precizeze dacă sus-
ține și el ideea că George Soros ar 
fi contribuit la declanșarea pan-
demiei de Coronavirus, deputatul 
a spus că nu a ieșit niciodată cu 
așa ceva în spațiul public.

„Majoritatea acuzațiilor au fost 
totuși la adresa lui Bill Gates, dacă 
ne referim la teoriile conspirați-
oniste. Pe moment, eu nu văd o 
conexiune între George Soros și 
COVID-19.”

Lilia Zaharia, coordonatoare 
la ProFact Moldova și la portalul 
Stopfals.md, afirmă că diabolizarea 
lui Soros, atât în cazul vaccinurilor, 
cât și în cel al organizațiilor negu-
vernamentale, a urmărit insuflarea 
unor asocieri cu candidata prooc-
cidentală Maia Sandu. 

„Cu toate acestea, asocierea 
respectivă a avut un efect invers 
pentru guvernul Chicu, sprijinit 
de PSRM, deoarece nu a făcut față 
pandemiei și nu a inspirat încre-
dere că ar fi capabil să gestioneze 
situația provocată de pandemie”, 
a declarat Lilia Zaharia.

Jurnalista afirmă că narativele 
diabolice despre Soros, Bill Gates 
și alți filantropi sunt, de fapt, „ros-
togoliri” din presa pro-Kremlin. 
Unele instituții media afiliate po-
litic, portaluri obscure sau poli-
ticieni compromiși, în opinia ei, 
nu fac altceva decât să disemineze 
„gunoiul informațional” fabricat 
în mașinăriile propagandistice. 

Totodată, Țîrdea a ținut să pre-
cizeze că nu a urmărit nicidecum 
o asociere a Maiei Sandu cu Soros 
datorită faptului că anume aces-
tuia îi atribuie teoriile conspira-
ționiste despre declanșarea crizei 
sanitare de coronavirus.

„Nu, nu, nu!... Lăsați chestiile 
astea, sunt niște aberații.”  

În urma celui de-al doilea tur de 
scrutin al alegerilor prezidențiale, 
Maia Sandu a acumulat 57.72% 
din voturi, în timp ce Igor Dodon 
a obținut 42.28% din voturi.    

Impactul teoriilor conspiraționiste asupra alegerilor prezidențiale din Republica Moldova

Ilie GULCA
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Peter Michalko: „Și statul, 
și Poșta Moldovei au avut un rol 
în lichidarea presei tipărite”

M A S S - M E D I A

„Mass-media din R. Moldova și 
instituțiile responsabile din stat 
trebuie să aibă o agendă clară pen-
tru combaterea dezinformării și 
a știrilor false”, a spus în cadrul 
aceluiași eveniment Steven Fisher, 
ambasadorul Regatului Unit al 
Marii Britanii și al Irlandei de 
Nord în R. Moldova.

În cadrul celei de-a șasea ediții 
a Forumului Mass-Media din Re-
publica Moldova, convocat anual 
de Consiliul de Presă, în partene-
riat cu organizații neguvernamen-
tale de media, șeful Delegației UE 
în R. Moldova, Peter Michalko, 
a spus în cuvântul său de salut 
că este onorat să fie prezent la 
Forum.

„Pentru UE mass-media este 
unul din elementele fundamentale 
ale societății noastre, bazate pe 
standarde democratice, probleme-
le mass-mediei sunt întotdeauna 
în vizorul nostru, noi urmărind 
cu mare atenție dezvoltările din 
acest domeniu.”

Peter Michalko susține că 
„mass-media joacă un rol vital 
pentru viața democratică a țării 
și poate și mai mult în această 
perioadă în care există probleme 
cu care se confruntă și societatea, 
și mass-media.  

Este un moment oportun pen-
tru a discuta situația mass-media, 
după campania electorală recentă, 
care a divizat foarte mult și care 
a arătat încă o dată că prea mul-
te instituții media promovează 
partizanatul politic, și chiar PR-
ul negru și dezinformarea”, e co-
municat șeful Delegației UE în R. 
Moldova.

Făcând referire la declarațiile 
OSCE cu privire la alegerile pre-
zidențiale, Mihalko a solicitat 
Parlamentului și Guvernului R. 
Moldova „să reînnoiască discuțiile 
privind îmbunătățirea cadrului 
legal pentru mass-media și să con-
solideze supravegherea transpa-
rentă asupra activității Consiliului 
Audiovizualului”.

„Și la alegerile prezidențiale 
de acum patru ani a fost prezent 

tății jurnaliștilor de investigație și 
a presei independente în general. 
Aceasta joacă un rol fundamen-
tal în dezvoltarea unei societăți 
sănătoase, pluraliste și rezisten-
te. Astfel, asigurarea acestora cu 
informații, inclusiv în situații de 
urgență și excepționale, este o 
cerință primordială.

„Pandemia de coronavirus 
a fost însoțită 
de o infodemie masivă”

Ne exprimăm regretul față de 
faptul că anumite legi cu referire 
la mass-media elaborate de grupul 
de lucru legislativ, susținut de UE 
și Consiliul Europei, nu au fost 
încă adoptate, inclusiv în ceea ce 
privește reclamele și măsurile de 
sprijinire a mass-media în interes 
social.

Subliniem faptul că autoritățile 
statului sunt obligate să reacți-
oneze și să-i sancționeze pe toți 
cei care agresează și intimidează 
reprezentanții mass-media. Ne 
îngrijorează faptul că în loc să 
îndeplinească această obligație, 
autoritățile sau înalți oficiali pu-
blici exercită presiuni prin vizite 
frecvente ale poliției la sediile 
instituțiilor de presă sau prin o 
tendință crescută de a da în jude-
cată mass-media pentru activități 
de investigație. 

Este imperioasă accelerarea 
adoptării reglementărilor și im-
plementarea politicilor de dez-
voltare a mass-media stipulate în 
conceptul național de dezvoltare 
a mass-mediei din RM”. 

„UE în cadrul activității noas-
tre în R. Moldova se confruntă 
de asemenea cu constrângeri de 
comunicare într-un spațiu infor-
mațional unde dezinformarea și 

propaganda prosperă, în timp ce 
organizațiile mass-media inde-
pendente, obiective și profesionis-
te sunt supuse constrângerilor în 
cadrul activităților zilnice. 

În perioada specifică în care 
trăim, într-o pandemie care ne 
schimbă modul de viață, UE a re-
cunoscut deja că lupta împotriva 
dezinformării și a propagandei 
salvează vieți. Pandemia de coro-
navirus a fost însoțită de o infode-
mie masivă. Am asistat la un val 
de informare falsă și înșelătoare, 
falsificări și teorii ale conspirației, 
precum și la acțiuni de influență 
din partea actorilor străini. ”

Peter Michalko a mai spus că 
UE va continua să sprijine efortu-
rile de consolidare a mass-mediei 
independente, pluraliste din R. 
Moldova și să monitorizeze îndea-
proape evoluțiile în acest domeniu 
ca parte a eforturilor de imple-
mentare a agendei de asociere. 
„Avantajele acțiunii UE în R. Mol-
dova sunt mult mai profunde și 
avem un obiectiv general prioritar 
– să contribuim la îmbunătățirea 
vieții cetățenilor din această țară.” 

„Unii politicieni moldoveni 
au atacat fără argumente 
plauzibile societatea civilă 
din R. Moldova”

Printr-o intervenție online, 
Steven Fisher, ambasadorul Re-
gatului Unit al Marii Britanii și 
al Irlandei de Nord în Republica 
Moldova, a declarat că „prin-
tre elementele necesare pentru 
o democrație funcțională sunt: 
un sistem judiciar puternic care 
susține supremația legii, cu o po-
ziție parlamentară puternică, și 
mass-media activă, liberă și in-
dependentă care poate și trebuie 

să responsabilizeze autoritățile”.
Diplomatul a mai spus că „Ma-

rea Britanie, prin intermediul mai 
multor programe, susține dezvol-
tarea unei mass-media indepen-
dente, imparțiale și profesioniste, 
care să ofere cetățenilor acces la 
diferite perspective și crearea unui 
sector media care să fie mai re-
zistent la presiunile politice, dar 
și cele financiare.

În același timp, trebuie să 
recunoaștem că nu există o co-
municare perfectă, provocarea 
este cu atât mai mare în contex-
tul știrilor false și a dezvoltării 
rapide a spațiului informațional 
digital. Comunicarea clară, obiec-
tivă, serioasă și sinceră poate fi 
cu ușurință înecată în tsunami-ul 
senzaționalismului, exagerării și 
denaturării deliberate, la care sunt 
supuși cetățenii.

Bunăoară, noi toți am văzut 
recent cum unii politicieni mol-
doveni au atacat fără argumente 
plauzibile societatea civilă din 
R. Moldova, dar și comunitatea 
donatorilor externi, inclusiv le-
găturile dintre ei.

Acestea, dar și alte atacuri, de-
monstrează că mass-media din 
R. Moldova și instituțiile respon-
sabile din stat trebuie să aibă o 
agendă clară pentru combaterea 
dezinformării și a știrilor false.

Regatul Unit este la curent cu 
problemele cu care se confrun-
tă presa din R. Moldova și vom 
susține în continuare dezvoltarea 
acesteia în spiritul corectitudi-
nii și imparțialității”, a declarat 
Steven Fisher, ambasadorul Re-
gatului Unit al Marii Britanii și 
al Irlandei de Nord în Republica 
Moldova, la ediția a șasea a Foru-
mului Mass-Media din Republica 
Moldova.  

În discursul său, la cea de-a șasea ediție a 
Forumului Mass-Media din R. Moldova, 
Peter Michalko, șeful Delegației Uniunii 
Europene (UE) în R. Moldova, a spus că în 

timpul campaniei electorale prezidențiale a fost  
folosit discursul de ură, care a divizat foarte mult 
societatea și care a arătat, încă o dată, că prea 
multe instituții media promovează partizanatul 
politic, PR-ul negru și dezinformarea.

Victoria POPA

discursul de ură în campania 
electorală, dar vreau să sublini-
ez că un semn de speranță este. 
Oamenii de această dată au arătat 
reziliență și nu au căzut în această 
capcană și asta este speranța pen-
tru mass-media corectă, pentru 
jurnaliștii care vor să informeze 
corect societatea. Oamenii, în ca-
litate de consumatori ai știrilor, 
sunt capabili să facă o evaluare co-
rectă. Pentru asta, condiția prin-
cipală este să existe mass-medie 
liberă, independentă”. 

„R. Moldova se află 
în cădere constantă 
în clasamentul mondial
al libertății presei”

Michalko a mai spus că „UE 
continuă să urmărească atent si-
tuația independenței mas-media, 
atât a celei audiovizuale, cât și a 
celei electronice și tipărite. Mă 
rog, ce a mai rămas din presa ti-
părită. La prima apariție a mea la 
Forumul media, am spus că atunci 
când am activat în R. Moldova cu 
11 ani în urmă, de obicei, diminea-
ța, mergeam la chioșc unde cum-
păram toată presa care apărea. 
Azi nu mai este ca atunci. Sunt 
puține ziare. Au rămas puține săp-
tămânale. Din păcate, și statul, și 
Poșta Moldovei au avut un rol în 
lichidarea presei tipărite. Și vreau 
să felicit pe toți cei care au rămas 
și activează în domeniul presei 
tipărite, care tot este importantă. 

Și vedem, de exemplu, „Econo-
miceskoe obozrenie” care apare 
timp de 30 de ani sau „Ziarul de 
Gardă”, 16 ani, dar sunt și exemple 
noi precum „Gazeta de Chișinău”, 
care a apărut ca o încercare nouă 
pe piața media, și asta este salutar. 

Cred că R. Moldova se află în 
cădere constantă în clasamentul 
mondial al libertății presei. 

În 2013, R. Moldova a fost 
plasată pe locul 55, dar, în 2019, 
a coborât la poziția 91. Aceasta 
este o tendință foarte alarmantă 
și îndemnăm guvernarea R. Mol-
dova la măsuri pentru a schimba 
această tendință”.

„Considerăm că situația este cu 
atât mai îngrijorătoare cu cât, în 
conformitate cu angajamentul R. 
Moldova, prin agenda de asociere 
cu UE, cadrul legal a fost îmbună-
tățit în unele domenii, cum ar fi 
Codul audiovizualului, dar cu toa-
te acestea vedem că nu se aplică 
în conformitate cu spiritul legii.

Evidențiem importanța activi-
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„Gaura neagră” 
din cariera de la Căzănești

O firmă din Florești care extrage de 12 ani 
piatră din cariera din satul Căzănești, 
raionul Telenești, nu a achitat taxa de 
arendă pentru terenul aferent în valoare 

de aproape jumătate de milion de lei. Constatarea 
aparține Inspecției Financiare, iar antreprenorul 
firmei susține că nu este nicio datorie și că edilul 
din Căzănești ar fi victima unor intrigi politice. 
La rândul său, șeful administrației publice din 
Căzănești sare în apărarea antreprenorului și 
susține că nu există nicio datorie. Pe de altă parte, 
oamenii din sat sunt de părerea că edilul ar fi 
diminuat deliberat taxele de arendă a terenurilor 
de la carieră în schimbul unor remunerări 
generoase din partea patronilor firmei care 
extrage zăcământul.

Inspectorii financiari au efec-
tuat în anul curent un control 
complex privind gestionarea ba-
nilor publici de către Primăria din 
Căzănești în perioada 01.01.2015 
– 01.07. 2020. Controlul a fost 
efectuat la solicitarea Centrului 
Național Anticorupție, dar și a In-
spectoratului de Poliție Telenești.

Constatarea Inspecției 
Financiare

În urma verificărilor, inspecto-
rii au stabilit că „au fost diminuate 
și neîncasate taxe pentru arendă 
în valoare totală de 497,5 mii de 
lei”, iar frauda a fost comisă prin 
„necalcularea, nereflectarea în 
evidența contabilă și neîncasarea 
plății de arendă a carierei”.

La începutul lunii octombrie, 
inspectorii financiari au informat 
Centrul Național Anticorupție și 
Cancelaria de Stat despre rezulta-
tele controlului efectuat, iar con-
ducerii administrației locale din 
Căzănești i-au înaintat o prescrip-
ție privind lichidarea ilegalității. 

Gestionarul carierei din 
Căzănești: „Nu știu nimic”

Zăcămintele de piatră din cari-
era de la Căzănești sunt extrase, 
începând cu anul 2008, de către 
SRL Corsaclim. Singurul fondator 
și administrator al întreprinderii, 
începând cu septembrie 2019, este 
Nicolae Capbătut, un cunoscut om 
de afaceri din orașul Florești. Con-
tactat la telefon, Nicolae Capbătut 
a declarat că nu știe despre nicio 
datorie și nu înțelege de unde s-a 
luat această jumătate de milion 
de lei.  

„Nu am fost informat, nu exis-
tă nicio decizie de judecată. În 
general, eu am cumpărat firma 

Julieta SAVIȚCHI

anul trecut și am început să extrag 
piatră cu vreo trei luni în urmă. 
Până atunci doar am investit, am 
procurat tehnica necesară. Acum 
am început lucrul, dar piatra nu 
se vinde, oamenii nu au bani. Nu 
știu de unde s-a luat această da-
torie. Când am cumpărat firma, 
cu succesiunea contractului de 
arendă a terenurilor care se află 
în gestiunea Primăriei Căzănești, 
nu existau datorii”, ne-a spus bu-
sinessmanul.

Totuși, Capbătut are o versiu-
ne: „Cică s-ar fi luat niște decizii 
la Primăria Căzănești ca foștii 
proprietari ai firmei Corsaclim 
să nu achite taxa pentru arenda 
celor puțin peste două hectare de 
teren, dar să recultive, mai precis 
să planteze arbori pe terenurile de 
pe care a fost extras zăcământul. 
Taxa pentru arendă este de 25 de 
mii de lei pe an, iar pentru mine 
nu este o problemă ca să o achit. 
Este mai convenabil decât să mă 
ocup cu recultivarea terenurilor. 
Dar posibil că acești bani s-au 
adunat din anii precedenți, când 
cariera era gestionată de alți pro-
prietari”.

Omul de afaceri din Florești 
vine în apărarea edilului din Căză-
nești și susține că acesta este vic-
tima unor intrigi politice. „Omul 
a candidat independent și consi-
lierii care fac parte din diferite 
partide se străduie să-l atragă de 
partea lor. Iar cei care nu reușesc 
îl hărțuiesc și scriu peste tot. Pur 
și simplu, se răzbună pe primar. 
Iar din această cauză am de su-
ferit și eu. Mi se trimit tot felul 
de controale, sunt chemat pentru 
explicații la diferite instituții. Eu 
am promis să fac un drum în acest 
sat, să ajut cu materiale de con-
strucție pe cei mai săraci locuitori. 
Dar să-mi permită să lucrez, să nu 
am de suferit din cauza neînțele-
gerilor de ordin politic”, a punctat 
businessmanul.

Primarul din Căzănești: 
„Au făcut calcule după 
o altă formulă”

Vasile Sârbu deține al doilea 
mandat de primar al satului Că-
zănești. Edilul a fost zgârcit în 
declarații, invocând că „CNA nu 

a decis încă nimic”. Edilul susține 
că atât actualul proprietar al SRL 
Corsaclim, cât și cei anteriori, nu 
au datorii pentru arenda terenu-
rilor de la carieră. „Contractul 
de arendă a terenurilor pe care 
se află cariera a fost semnat în 
2008. De atunci nu au parvenit 
cereri și nici nu au fost motive de 
reziliere a contractului, încheiat 
pe un termen de 20 de ani. Ad-
ministrația locală a calculat taxa 
pentru arendă după o formulă, 
dar cei de la Inspecția Financiară 
au făcut calculele după o altă for-
mulă și iată cum a apărut această 
sumă de jumătate de milion. Eu 
nu am nicio vină”, s-a justificat 
Vasile Sârbu.

Sătenii dau vina 
pe conducerea satului

Majoritatea locuitorilor din sa-
tul Căzănești sunt nemulțumiți de 
explorarea carierei și acuză atât 
actuala, cât și fosta administrație 
locală că banii nu ajung în buget. 
Căzăneștenii sunt de părerea că 

responsabilii de la primărie ar fi 
diminuat intenționat taxa pentru 
arenda carierei, iar diferența ar fi 
ajuns în buzunarele lor, oferind 
astfel și protecție pentru patronii 
care extrag piatra. „Deseori este 
utilizat explozibilul, iar exploziile 
ne afectează locuințele. La fel ne 
sunt afectate casele și de camioa-
nele de mare tonaj care transportă 
piatra. Zornăie ferestrele, pereții 
sunt numai crăpături. Ne plân-
gem, dar nimeni nu ne aude”, ne-a 
spus o locuitoare din Căzănești.   

Cristina Gandrabura, consilieră 
locală în Căzănești, ne-a declarat 
că Vasile Sîrbu ar lua mai mul-
te decizii contradictorii, evitând 
consiliul. „Inspecția Financiară 
a descoperit mai multe nereguli, 
nu doar cu cariera de piatră. Și-au 
pus salarii majorate nejustificat, 
au diminuat taxele de arendă și 

pentru alte terenuri. Multe face 
acest primar și nu mai putem to-
lera. Există conflict de interese, 
mama sa lucrează asistentă socială 
la primărie. Cât privește taxa pen-
tru carieră, am înțeles că SRL Cor-
saclim a fost scutită cu condiția ca 
terenurile să fie recultivate. Dar 
nu s-a sădit niciun copac. Decizia 
a fost luată de primar fără ca cel 
puțin să consulte consilierii”, ne-a 
declarat Cristina Gandrabura.

Elena Dadu este președinta 
Comisiei buget și finanțe din 
Consiliul local Căzănești. Femeia 
susține că a observat că primarul 
Sîrbu protejează agentul economic 
de la carieră și nu apără interesele 
celor care l-au ales. „Oamenii au 
făcut proteste, celor care locuiesc 
mai aproape de carieră li se dărâ-
mă casele, li se sparg geamurile. 
Iar primarul nici nu vede, nici nu 
aude. E jale ce se face. Și asta nu 
este singura neregulă. Eu sunt 
contabilă de specialitate. Îmi cu-
nosc foarte bine meseria. Am ce-
rut în ianuarie să-mi dea raportul 
privind veniturile și cheltuielile. 

Dar a refuzat categoric”, ne-a spus 
consiliera.

Cariera din Căzănești, 
vândută ca la piață

Pe parcursul celor 12 ani de 
când explorează cariera din Că-
zănești, SRL Corsaclim și-a schim-
bat de câteva ori fondatorii. În 
realitate, este vorba de o schemă 
ce ține de vinderea carierei și a 
terenului aferent, lucru interzis de 
lege. Odată ce firma respectivă de-
ține contractul de arendă a terenu-
rilor unde se găsesc zăcămintele, 
prețul de vânzare a întreprinderii 
este unul foarte ridicat.

Pe site-ul de informații 999.md 
am descoperit un anunț că se vin-
de cariera de piatră din Căzănești 
cu 111 mii de euro. Anunțul a fost 
plasat la 11 iulie 2016, perioadă în 

care proprietar al întreprinderii 
era Popa Victor, iar administrator, 
Moraru Iurie.

Am telefonat la numărul de 
telefon indicat în anunț și ne-a 
răspuns un bărbat care a refuzat 
să se prezinte. Când l-am întrebat 
cum a fost posibilă vinderea carie-
rei de piatră, dacă acest lucru este 
interzis de lege, acesta s-a arătat 
indignat: „Da ce, sunteți procuror 
ca să-mi puneți așa întrebări?”.

Până în aprilie 2016, în cali-
tate de administrator al firmei a 
figurat Corman Slavic, despre care 
locuitorii din Căzănești susțin că, 
împreună cu o rudă de a sa, cu 
numele de familie Climentovschi, 
ar fi adevărații beneficiarii ai ca-
rierei de piatră.

Contactat la telefon, Slavic 
Corman ne-a declarat că a fon-
dat SRL Corsaclim în 2005 și a 
investit peste o sută de mii de lei 
pentru perfectarea actelor, dar a 
vândut întreprinderea pentru că 
nu era rentabilă, iar oamenii din 
sat îi făceau zile fripte. „Costă li-
cența, autorizarea de funcționare, 

contractul de arendă, de două ori 
pe an trebuie făcută o evaluare 
a volumului zăcământului, care 
este foarte costisitoare, trebuie 
achitată taxa pentru minerit care 
constituie 10 la sută din volumul 
extragerilor, trebuie plătite sala-
rii, impozite. Astfel, dacă lucrezi 
cinstit, ajungi în pierdere”.

Întrebat despre pretinsele da-
torii de jumătate de milion de lei 
pe care le are întreprinderea față 
de bugetul local Căzănești, Slavic 
Corman a declarat că acest lucru 
este imposibil, deoarece înainte de 
a vinde întreprinderea, a achitat 
arenda pentru câțiva ani înain-
te. „Am plătit câte 4000 de lei pe 
lună pentru arenda terenurilor 
de la carieră. Pe urmă auzisem că 
s-a schimbat ceva, că au calculat 
după o altă formulă”, a precizat 
Corman.
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Epopeea de la 
Moldasig continuă

Tentativele lui Veaceslav Platon de 
a prelua controlul societății de 
asigurări Moldasig, despre care am 
scris săptămâna trecută, au continuat, 

încheindu-se cu reinstituirea administrării 
companiei de către CNPF. 

E C O N O M I E

După cum era de așteptat, în-
cercările lui Platon de a controla 
Moldasig nu s-au potolit după ce 
la începutul săptămânii trecute 
Comisia Națională a Pieței Finan-
ciare a instituit mai multe restric-
ții pentru conducerea ei, numită 
printr-o decizie judecătorească 
în data de 6 noiembrie, în spatele 
căreia s-ar afla controversatul om 
de afaceri Veaceslav Platon. 

Deputat PAS reclamă 
ilegalitatea numirii 
de către judecată 
a administrării Moldasig

Astfel, prin decizia din 6 no-
iembrie, Wesna LTD, fost acționar 
Moldasig, cu un pachet de doar 
4,99% din acțiuni, a fost abilitată 
să gestioneze temporar 65,03% 
din acțiunile societății, în valoa-
re totală de peste 45 de milioane 
de lei, prin intermediul Altimeea 
SRL, dar și managementul com-
paniei, prin Confidential – Audit 
SRL. 

Potrivit unei sesizări la pro-
curatură, depusă de deputatul 
Partidului Acțiune și Solidaritate, 
Dumitru Alaiba, există o bănuială 
rezonabilă că ”încheierea din 6 
noiembrie a Judecătoarei Olesea 
Țurcan de la Judecătoria Chișinău 
(sediul Râșcani), a fost pronunțată 
cu bună știință contrar legii”. 

Alaiba a cerut sancționarea 
judecătoarei și stabilirea legali-
tății deciziei. Totodată, deputatul 
a clasificat acțiunea drept preluare 
ostilă sau atac raider. ”Aceste ac-
țiuni, după formă și caracter, par 
a fi o schemă clasică de preluare 
ostilă a afacerii (așa-zisul atac 
raider) prin care sunt preluate 
abuziv și arbitrar acțiunile unei 
companii, fiind utilizate un șir de 
scheme frauduloase”.

Platon iese în prim-plan

După această acțiune a deputa-
tului, a ieșit la rampă și Veaceslav 
Platon, care a postat pe pagina 
sa de Facebook o declarație prin 
care îl atacă virulent pe Alaiba, 
învinuindu-l că ar promova in-
terese obscure.  

”Nu v-ați obosit să intrați în 
esența litigiului, când proprieta-

Ion CHIȘLEA 

rii recuperează propriile acțiuni, 
acestea fiind acțiuni de tezaur, 
care nu aparțin nimănui”, spu-
ne Platon, dând de înțeles că el 
doar recuperează ce i s-a luat pe 
nedrept. 

Acesta îi reproșează deputatului 
că nu prea excelează în activitatea 
de legiuitor însă este preocupat 
de păstrarea de către Plahotniuc 
a proprietății, promițându-i aces-
tuia dovezi cum Plahotniuc a mo-
dificat legislația, cum a speriat 
oamenii și cum a falsificat docu-
mentele pentru a anula acțiunile 
proprietarilor și pentru ca în final 
să pună mâna pe Moldasig. 

Deși nu o spune deschis, Vea-
ceslav Platon dă de înțeles că el ar 

fi proprietarul de drept al acestor 
acțiuni și că ar fi în drept să-și 
recupereze proprietatea. 

Cum s-au schimbat 
acționarii timp de 18 ani

Pentru a înțelege originile li-
tigiului, trebuie să privim iarăși 
în istoria companiei. La fondarea 
sa în 2002, Moldasig aparținea în 
proporție de 100% statului prin 
intermediul defunctei Bănci de 
Economii, care deținea 51%, prin 
ÎS Calea Ferată a Moldovei – 25% 
și prin ÎS Poșta Moldovei – 24%. 

În 2008, un off-shore din Ci-
pru în spatele căruia s-ar fi aflat 
interesele lui Oleg, fiul lui Vladi-
mir Voronin, și ale lui Vladimir 
Plahotniuc, subscrie la o majora-
re de capital în valoare de 48 de 
milioane de lei și preia 80% din 
acțiunile Moldasig. De remarcat 
că majorarea au decis-o acționarii 
și a autorizat-o CNPF. Astfel statul 
a pierdut controlul într-o societate 
pe acțiuni destul de profitabilă în 
acel moment. 

În 2012, a fost demarat un do-
sar penal pe marginea acestui caz, 
iar autoritățile au cerut revenirea 

acțiunilor în posesia acționarilor 
inițiali. 

Doar că dosarul deschis în mai 
2012 n-a mai fost finalizat deoa-
rece, la doar două luni, adică în 
iulie 2012, cele 80% din acțiuni 
sunt vândute în schimbul a deja 
16 milioane de dolari. Cine au fost 
cumpărătorii? 

În cadrul unei emisiuni recente 
la TV8, fiind întrebat care îi sunt 
interesele la Moldasig de reacți-
onează atât de virulent la evolu-
țiile din jurul companiei, Platon 
a recunoscut că a fost printre 
cumpărători. 

„În 2012, eu și un grup de 
parteneri am cumpărat 80% din 
acțiunile de la Moldasig. Atunci și 
acum nu au fost și nu sunt preten-
ții. Eu am avut 5%, ceilalți 75%”, 
spune Platon, confirmând astfel 
că este printre proprietarii socie-
tății negând însă orice afiliere cu 
ceilalți acționari. 

Ulterior, a fost modificată legea 
cu privire la Comisia Națională a 
Pieței Financiare, iar una din pre-

vederile noi presupunea că, dacă 
există afiliere între acționari și ei 
nu fac o declarație în acest sens, 
acțiunile lor urmează a fi blocate. 
Potrivit lui Platon, această pre-
vedere ar fi fost o capcană a lui 
Plahotniuc pentru a pune mâna 
pe Moldasig. 

De menționat însă că modifi-
cările legii se refereau la sporirea 
transparenței  acționarilor, un de-
ziderat comun pentru întreaga 
piață de capital după furtul mi-
liardului din 2014. Ca și în cazul 
băncilor, companiile de asigurări 
trebuia să arate cine sunt bene-
ficiarii finali ai acțiunilor. Și așa 
cum, în cazul Moldasig dar și al 
celorlalte două companii ale lui 
Platon, Asito și Aliance Insurance 
Group, nu s-a mai făcut lumină 
în privința acționarilor, CNPF a 
blocat acțiunile acestora încă în 
2016. 

Acestea ulterior au fost trans-
formate în acțiuni de tezaur, adică 
acțiuni ce aparțin companiei. Ce-i 
drept, Comisia urma să vândă ac-
țiunile respective la licitații și să 
întoarcă banii acționarilor depo-
sedați. Vânzarea nu s-a mai întâm-
plat deoarece nu s-au găsit cum-

părători pentru acțiunile aflate în 
litigiu. Potrivit regulamentelor, 
dacă acțiunile nu se vând inițial, 
la licitațiile următoare prețul lor 
este scăzut constant. Astfel, către 
iunie 2019,  prețul pentru pache-
tul de acțiuni al Moldasig ajunsese 
unul derizoriu, atunci fiind luată 
decizia de a institui administrarea 
CNPF asupra companiei. După un 
an de administrare CNPF, timp în 
care Veaceslav Platon a ieșit din 
pușcărie, au început evenimentele 
actuale, prin care acesta spune 
că își restabilește proprietatea de 
care a fost deposedat. 

CNPF: Platon n-a fost 
niciodată acționar 
Moldasig

De altfel, CNPF a anunțat că 
Veaceslav Platon n-a figurat nici-
odată printre acționarii Moldasig. 
În replică, acesta a acuzat CNPF 
de lipsă de profesionalism dacă 
nu au putut să constate acest fapt. 
Replica este destul de deplasată, 

or înșiși acționarii sunt obligați 
să se prezinte drept proprietari 
de fapt ai acțiunilor. 

Referitor la acest șir de preluări 
Dumitru Alaiba a menționat că 
pentru el nu contează lupta din-
tre Platon, Plahotniuc sau Șor. 
„Ei au făcut afaceri împreună, 
acum se războiesc, dar, cine știe, 
poate se împacă și vor mai face 
afaceri peste alți 5-10 ani. Pe noi 
trebuie să ne intereseze statul și 
cum protejăm supremația legii, 
cum disciplinăm un judecător 
care emite încheieri clar ilegale, 
cum pedepsim acțiunile ilegale 
sau insuficiente ale funcționarilor 
din diferite instituții de reglemen-
tare”, a conchis deputatul. 

La finele săptămânii trecute, 
CNPF a preluat din nou contro-
lul Moldasig. „Regulatorul, întru 
prevenirea deteriorării siguranței 
financiare și dezintegrării active-
lor, precum și neadmiterii neplă-
ților către asigurații Moldasig SA, 
a decis Instituirea administrării 
speciale provizorii a asigurăto-
rului, până la numirea unui ad-
ministrator special”, se spune în 
decizia autorității. 

Mingea e în terenul lui Platon. 

51,6 milioane 
euro de la 
UE au ajuns 
pe conturile 
Ministerului 
Finanțelor 

Prima tranșă din Acordul 
de împrumut dintre RM și UE 
privind Asistența Macro-finan-
ciară în valoare de 51,6 milioane 
de euro a ajuns pe contul Mi-
nisterului Finanțelor. Acordul 
de împrumut privind Asistența 
Macro-financiară (Omnibus), 
semnat de către părți la 21 iulie 
2020, presupune un împrumut 
total de 100 de milioane de euro. 
Obiectivul acestui împrumut 
este de a diminua constrângerile 
de finanțare externă ale țării, 
de a atenua balanța de plăți și 
necesitățile bugetului, precum și 
de a sprijini Republica Moldova 
în situația financiară actuală.

Autostrada 
Unirii: trei 
oferte pentru 
a reactualiza 
studiul de 
fezabilitate 

Trei firme de specialitate au 
depus oferte pentru reactuali-
zarea studiului de fezabilitate, 
necesar construirii segmentului 
Târgu Neamț - Iași - Ungheni, un 
tronson cu o lungime de 100 de 
km, care face parte din autostra-
da Unirii A8. Compania de Dru-
muri evaluează cele trei oferte și 
va anunța câștigătorul în ianu-
arie. După semnarea contractu-
lui, termenul pentru realizarea 
documentației este de 25 de luni. 
Pentru tronsonul de 200 de km 
dintre Târgu Mureș și Târgu 
Neamț, parte din A8, reactualiza-
rea studiului de fezabilitate este 
în derulare și ar trebui finalizat în 
a doua parte a anului viitor.

Transferurile 
din Diasporă 
cresc 

Volumul transferurilor de 
bani către R. Moldova prin 
intermediul băncilor din străi-
nătate în conturile persoanelor 
fizice în ianuarie-octombrie a 
ajuns la 1,206 miliarde do-
lari, cu 19% mai mult decât 
în aceeași perioadă a anului 
trecut. Potrivit Băncii Naționale 
a Moldovei, doar în luna oc-
tombrie, în R. Moldova au fost 
transferați 136,52 milioane de 
dolari, cu 23,6% mai mult decât 
în perioada similară a anului 
precedent. Transferurile provin 
din UE-27 într-o proporție de 
48,8%, din CSI – în proporție 
de 13,4%. Din restul lumii vin 
celelalte 37,8%.
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„Unica soluție sunt alegerile 
parlamentare anticipate”

Deputatul Lilian Carp relatează 
în cadrul unui interviu pentru 
GAZETA de Chișinău realitățile din 
Parlament și planul de acțiuni pentru 
declanșarea, pe căi constituționale, 
a alegerilor anticipate. Intervievatul 

vorbește despre relațiile PAS cu PDM și cu 
formațiunea politică Partidul Nostru condusă de 
Renato Usatîi.  

- Stimate Domnule Carp, ce 
reprezintă actualul legislativ 
din punct de vedere al frac-
țiunilor parlamentare? Și 
cât va dura, după estimările 
Dvs., această situație?
În Parlamentul Republicii Moldo-

va, actualmente, după prima ședință, 
care a avut loc săptămâna trecută, 
există o majoritate dintre PSRM și 
Platforma Pentru Moldova. Este 
vorba de grupul de deputați care au 
trecut mai întâi din PDM în Pro-Mol-
dova și, după asta, din Pro-Moldova, 
în Platforma Pro-Moldova. Pentru a 
nu pleca direct în fracțiunea Parti-
dului Șor, au creat această platformă 
alcătuită din deputații Partidului 
Șor și transfugii din Pro-Moldova. 

Observăm că pe subiecte care vi-
zau modificarea Codului Electoral 
– în special, acordarea a două zile 
pentru votul în diasporă și majora-
rea numărului de buletine de vot în 
secțiile de votare din afara Repu-
blicii Moldova – cei din Platforma 
Pro-Moldova au votat împreună cu 
deputații PSRM. Ei votează împreu-
nă practic în prima lectură. Pe anu-
mite subiecte, au nevoie, probabil, 
să mai negocieze.

Prin urmare, deși nu există o ma-
joritate parlamentară oficial con-
stituită, observăm că funcționează 
deja. În opinia mea, ei așteaptă pe 
moment reacția cetățenilor la aceas-
tă colaborare sau alianță. Dar, cred 
eu, cu cât va fi presiunea publică mai 
mare, cu atât zilele acestui guvern 
sunt numărate și vom avea alegeri 
anticipate. 

Cum intenționați Dvs., deputații 
Partidului Acțiune și Solidaritate 
și cei din Platforma Demnitate și 
Adevăr, să determinați acest scrutin 
parlamentat anticipat, pe căi legale?

Există două soluții constituționale 
în acest sens. Prima constă în faptul 
ca să nu votăm nicio lege timp de 
90 de zile și a doua – să demitem 
acest guvern. Noi intenționăm să 
votăm bugetul pentru a evita o cri-
ză social-economică, ce ar putea să 
apară în cazul în care nu votăm legea 
respectivă.

Și atunci, după aprobarea buge-
tului, vom insista pe una dintre cele 
două căi legale menționate mai sus. 
În opinia mea, cea mai indicată cale 
ar fi demiterea acestui guvern cât 
mai repede posibil și, între timp, 
vom vedea dacă alți actori politici, 
care au declarat că vor anticipate, 
vor vota sau nu.

De asemenea, între timp, vom ve-
dea dacă se va formaliza majoritatea 
parlamentară care se prefigurează 
în prezent. Mă refer la gruparea PS-
RM-Partidul Șor și transfugi. Cred că 
în urma acestei oficializări va urma o 

presiune publică, în cazul în care nu 
se va vota demiterea acestui cabinet 
de miniștri.

Subliniez că noi intenționăm să 
votăm legea bugetului pentru a evita 
o criză social-economică pentru anul 
viitor și, de asemenea, pentru a face 
funcțional guvernul în exercițiu.

- Cum apreciați intențiile 
deputaților din PDM, care 
au demonstrat de fiecare 
dată un comportament im-
previzibil? Sunt ei de acord 
să sprijine această acțiune?
După ce vom vota bugetul, vom 

avea o discuție cu celelalte forma-
țiuni politice din Parlament despre 
felul cum vom proceda mai departe 

și cum vom dizolva actualul legisla-
tiv. Până la urmă, trebuie să existe 
un consens. Pe moment, prioritatea 
numărul unu este votarea bugetului. 
După votarea acestei legi, a doua 
zi, trebuie să procedăm la discuții.

Este adevărat că cei din PDM au 
avut întotdeauna mișcări imprevi-
zibile, această formațiune politică 
nu are o doctrină sau o ideologie. Ei 
își decid acțiunile în funcție de cum 
le convine cel mai bine. Dar totuși 
trebuie să treacă un test de matu-
ritate în ce privește viitorul politic 
al Republicii Moldova.

Observăm că PDM a luat atitudine 
privind felul lamentabil în care este 
gestionată pandemia de COVID-19. 

Ei au lansat propuneri irealizabile 
despre formarea unei majorități 
largi, care, de altfel, nici nu poate 
fi luată în calcul. Pentru a recupera 
credibilitatea legislativului, unica 
soluție sunt alegerile parlamentare 
anticipate și PDM realizează acest 
lucru.

- Cum calificați mesajul apo-
caliptic al PSRM că în cazul 
unor alegeri anticipate am 
putea să ne confruntăm cu 
o criză politică și economică 
de proporții?

Eu cred că o criză mai profundă 
decât cea pe care o avem acum nu 
poate să existe în Republica Moldo-
va. Pe de o parte, Igor Dodon decla-
ră că și-ar dori alegeri anticipate, 
doar că acestea să fie organizate în 
toamnă. 

Pe de altă parte, observăm decla-
rațiile haioase ale premierului Chicu, 
care spune că va face tot ce este posi-
bil ca să organizeze anticipatele. Este 
bizar acest lucru. Nu este guvernul 
cel care trebuie să decidă când să fie 
organizate alegeri anticipate.

Îi recomand Domnului Chicu, 

dacă își dorește atât de mult alegeri 
anticipate, să își dea demisia după 
ce se votează bugetul. După promul-
garea legii de către președinte, să 
iasă într-un briefing și să își anunțe 
demisia ca să creeze premisele nece-
sare pentru anticipate. Vom vedea 
cât curaj are domnul Chicu.

- Acest plan de acțiuni stabi-
lit de formațiunea pe care o 
reprezentați a fost coordonat 
împreună cu Renato Usatîi?
Sunt și alte partide care își doresc 

alegeri anticipate. Noi avem agenda 
proprie, pe care nu o coordonăm cu 
nimeni. 

Interviu realizat de Ilie GULCA

 M a p a m o n d

Covid-19: Germania 
aplică măsuri mai severe 
de restricții

Limitarea adunărilor private, acces la comerț restrâns; 
teatre, cinematografe și muzee închise, inclusiv pentru săr-
bătorile de la sfârșitul anului… Berlinul se pregătește la o 
lună decembrie mai dificilă decât în anii precedenți. Contrar 
situației din Franța, care se pregătește să anuleze carantina, 
Germania va impune restricții mai severe pentru a lupta 
contra pandemiei de Covid-19. „Noi trebuie să facem încă 
un efort”, a declarat Angela Merkel, miercuri, 25 noiembrie, 
la finalul unei videoconferințe de peste șapte ore cu miniș-
trii-președinți ai celor 16 landuri ale țării.

Senatul Franței votează 
pentru recunoașterea 
Karabahului de Munte

Majoritatea grupurilor parlamentare din Înalta Cameră 
denunță inacțiunea franceză și reclamă independența te-
ritoriului, scrie lefigaro.fr. „Ceea ce se întâmplă acolo ne 
vizează și pe noi”, a declarat Bruno Retailleau. Miercuri, la 
cererea președintelui Senatului, Gérard Larcher, președinții 
grupurilor parlamentare au depus o propunere de rezoluție 
pentru recunoașterea Karabahului de Munte, „leagănul civi-
lizației armene”. Această rezoluție care condamnă agresiunea 
militară a Azerbaidjanului, cu sprijinul autoritățile turce, 
invită Franța să acorde un ajutor umanitar masiv armenilor, 
reclamând o anchetă internațională pentru crime de război.

Președintele chinez, 
Xi Jinping, l-a felicitat 
pe Joe Biden

Președintele chinez, Xi Jinping, l-a felicitat pe Joe Biden 
pentru victoria în alegerile prezidențiale din SUA, scrie 
theguardian.com. Mass-media de stat chineză a anunțat că 
Xi i-a spus lui Biden că speră că cele două țări vor „susține 
spiritul de non-conflict, non-confruntare, respect reciproc 
și cooperare câștig-câștig, [să] se concentreze pe coope-
rare, să gestioneze diferențele, să avanseze dezvoltarea 
sănătoasă și stabilă a legăturilor dintre China și SUA și 
unirea brațelor cu alte țări și comunitatea internațională 
pentru a promova cauza nobilă a păcii și dezvoltării mon-
diale”. Președintele Rusiei Vladimir Putin nu a recunoscut 
victoria lui Biden.

Patru elevi au fost 
condamnați în cazul 
asasinării profesorului 
Samuel Paty

Potrivit surselor AFP, trei adolescenți au fost acuzați 
că au participat la omor. Ei, după datele anchetei, au aju-
tat asasinul să îl identifice pe profesor. Cei trei au primit 
câteva sute de euro pentru acest ajutor. Una dintre eleve 
a fost acuzată de mărturii false. Ea și tatăl ei, acuzat de 
participare la crimă, au spus poliției că au fost discriminați 
de profesor. Potrivit AFP, fetele au fost absente la această 
lecție. După depozițiile altor martori, Samuel Paty a spus 
elevilor vizați că pot să părăsească sala de clasă, dacă nu 
vor să vadă caricaturile. 

Sonda spațială Chang’e-5 
a fost lansată spre Lună

China a lansat marți o sondă spațială spre Lună pentru a 
colecta și a aduce pe Pământ mostre prelevate de pe Lună, 
relatează AFP, citată de agerpres.ro. Această operațiune 
ambițioasă va permite de asemenea gigantului asiatic să 
testeze noi tehnologii, esențiale pentru a trimite așa cum 
intenționează astronauți pe astrul lunar până în 2030. Son-
da spațială Chang’e-5 a fost propulsată de o rachetă Long 
March-5 la ora locală 04:30 (20:30 GMT luni) de la centrul 
spațial Wenchang, în insula Hainan (sud), potrivit agenției 
de presă chineze Xinhua. Doar SUA și URSS au mai avut 
astfel de misiuni, în anii ‚70.

I.G.

Interviu cu Lilian Carp, deputat în fracțiunea
Partidului Acțiune și Solidaritate 
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Despre golurile 
din sistem 

A - p o l i t i c e

După regimul special de muncă în 
pandemie e pe cale să dispară o 
„meserie”: cea de prezență la serviciu. 
Colateral, a fost eliminată și una din 

misiunile fundamentale ale școlii de model 
sovietic: cea de a-i ține pe copii sub supraveghere 
atâta timp cât părinții sunt la serviciu. 

Aceste funcţii, de figuraţie doar 
pentru a fi prezent (ca la apelul de 
seară din armată sau închisoare), 
făceau parte din arsenalul sistemu-
lui socialist: nimeni să nu umble 
brambura. Să nu existe şomaj şi 
vagabondaj, oamenii să fie obligaţi 
(sic!) „să înveţe” ori „să lucreze”, 
ca scop în sine. Cu ce efect? Cu 
ce randament? – astea deja nu mai 
contau. 

Dacă virusul (microscopic, dar 
cu pretenţii globaliste), cu toată 
suita ce îl acompaniază (multele şi 
ineficientele „carantine”; limitarea 
liberei circulaţii; lucrul „de acasă” 
şi învăţarea on line; prăbuşirea 
reţelelor de mărfuri şi servicii şi 
a unor întregi industrii construite 
pe fluxurile de oameni etc.), ar 
avea o cauză raţională sau ar fi 
o „pedeapsă”, fie şi nedreaptă; 
dacă toate ar fi un semn, care ar 
fi acesta? Şi care este marele şi 
adevăratul pericol? 

La suprafaţă stă criza sistemu-
lui de ocrotire a sănătăţii şi, ca 
remediu al disperării, limitarea 
contactelor directe şi a circulaţiei. 
Dar adevăratele pericole se pare 
că sunt altundeva. Demonii care 
ne schimbă atât de radical viaţa, 
de fapt, ne atrag în mocirla lenei, 
în mlaştina odihnitoare a unei 
eterne vacanţe, a autosuficienţei şi 
a apatiei.

Nu mai aşteptăm decât minuni, 
decât noroc, ploi la timp şi soare – 
aşijderi. Suntem convinşi că nimic 
nu mai depinde de noi, deşi lumea 
bună demonstrează că, dimpotrivă, 
numai de noi depind toate: şi suc-
cesul dobândit şi norocul aparent 
nemeritat. Toate câte (ni) se întâm-
plă sunt, ca orice situaţie de forţă 
majoră, un test pentru noi şi pentru 
tot sistemul. Testând condiţiile ex-
treme de viaţă, Roald Amundsen, 
omul care ne-a descoperit Polul 
Sud, spunea că norocul şi izbânda 
sunt de partea celui care – simplu 
de tot! – are toate lucrurile bine 
puse la punct. Altfel spus: care nu 
are goluri în sistem. 

La noi, situaţia excepţională 
demonstrează tocmai inconsis-
tenţa sistemului. Au dispărut (să 
fi emigrat toţi?) profesioniştii. 
Au rămas panicarzii şi cârpacii 
(premierul şi primarul capitalei 
sunt specimenele exponenţiale). 
Lumea e un ghem de frică, irita-
re, răutate. Protagoniştii ştirilor 
de azi, „eroii zilei” nu mai sunt 
performerii, „olimpicii”, bunii 
manageri, ci serviciile de urgenţă: 
pompierii, poliţiştii, medicii, 
serviciile de intervenţii/ reparaţii. 

Votul din 15 noiembrie a 
fost, așadar, reacția alergică 
a organismului social la Igor 
Dodon. O mare parte a elec-
toratului a mers în continu-
are pe mâna președintelui în 
exercițiu, dar numai pentru 
că a putut face abstracție de 
persoana concretă a acestuia 
și de faptele sale. Unii nu au 
trecut însă peste nemulțumi-
rea și chiar aversiunea pe care 
le-o provocase președintele 
nu atât ca om politic, ci ca om 
pur și simplu. În consecință, 
au stat acasă sau au votat-o pe 
Maia Sandu.

Din nefericire pentru el, 
Igor Dodon a confundat elec-
toratul tradițional al stângii 
proruse cu electoratul său 
personal. Mai grav de atât, a 
confundat apoi acest electorat 
cu restul țării. Președintele nu 
a abordat diferențiat societa-
tea moldovenească. A vorbit 
cu toți așa cum ar fi trebuit să 
vorbească (cel mult) doar cu 
cei care îl susțin. A uitat cum 
a câștigat alegerile din 2016. 
Cine și cum l-a ajutat atunci. 
Și-a închipuit că electoratul 
lui Ilan Șor și Renato Usatâi se 
află, prin definiție, de aceeași 
parte a baricadei politice, 
de aceea a crezut neclintit 
în șansa lui și i-a atacat fără 
nicio grijă pe virtualii parte-
neri. A subestimat capacitatea 
de mobilizare a diasporei – de 
altfel, nu numai Igor Dodon, 
dar și alții s-au întrebat dacă 
cetățenii RM de peste hotare 
vor vrea și vor putea să mear-
gă la urne în condițiile actuale 
(pandemie, carantină, restric-
ții de circulație etc.). 

Igor Dodon a fost, în politi-
că, un răsfățat al sorții. A ieșit 
uscat din toate apele. A știut 
când trebuie să urce pe catarg 
și când trebuie să fugă de pe 
navele ce se scufundă. A în-
truchipat noul image al Parti-
dului Comuniștilor la alegerile 
locale din 2011, dar l-a părăsit 
de îndată ce a simțit că aces-
ta e pe trend negativ. A fost 
miruit de însuși Putin drept 
candidat al Moscovei la preșe-
dinția RM și s-a purtat ca un 
veritabil caimacam al acestuia. 
De altfel, vasalitatea asumată 
și afișată față de Kremlin e 

singura barcă politică pe care 
Igor Dodon nu a părăsit-o de 
bunăvoie. În paralel, a evoluat 
parteneriatul cu Plahotniuc, 
de care Dodon a scăpat, nu 
fără ajutor străin, în vara anu-
lui trecut. În cele din urmă, a 
dat gaură alianței cu ACUM, 
punând mâna pe adevărata 
putere pe la sfârșitul lui 2019.

Dar tocmai adevărata 
putere, nu parteneriatele din 
care Dodon a ieșit întotdeau-
na câștigător, a fost cea care 
l-a dat de gol. De la începutul 
anului curent, marcat de pan-
demie și de criză economică, 
președintele în exercițiu a dat 
găuri exclusiv la macaroane. 
Era momentul să stea poa-
te mai mult în umbră și să-l 
lase pe premierul Chicu să 
încaseze toți plumbii pentru 
eșecuri. Umbra nu este însă 
locul potrivit pentru „mare-
șalul nobilimii“ și Igor Dodon 
s-a dat în spectacol (dacă nu 
și în stambă) tocmai atunci 
când cetățenii aveau nevoie de 
un președinte sobru, empatic 
și ceva mai puțin zgomotos/
conflictual.

Spre sfârșitul anului 2020, 
norocul președintelui a secat. 
Se poate spune, cu îndreptă-
țire, că și-a făcut-o cu mâna 
și, mai ales, cu gura lui. Pro-
babil că Moscova va miza 
pe alt “prinț“ (de exemplu, 
primarul actual al Chișinău-
lui) și, când lucrul acesta va 
deveni „oficial“, prăbușirea 
lui Igor Dodon va fi iminentă. 
În momentul de față însă, el 
poate doar să mai semene niște 
semințe ale vrajbei în societate 
(vezi, de pildă, proiectul de 
lege privind statutul special 
al limbii ruse), în speranța că 
acestea vor da roade și că din 
aceste roade i se va hrăni carie-
ra politică ulterioară.

Și nici nu poate fi altfel, în-
trucât politicianul Igor Dodon 
a fost, de la bun început, un 
produs al vrajbei care sfâșie so-
cietatea și clasa politică locală 
încă din anii 1990. Nimeni în 
afară de el nu a știut să exploa-
teze mai bine dezbinarea și 
dezacordurile principiale care 
țin societatea moldovenească 
pe loc, uneori riscând chiar să 
o arunce în aer. Din toți preșe-
dinții RM, numai Igor Dodon 
s-a încumetat să-și scoată țara 
la mezat: nu din interes politic, 
ci din unul strict personal. 

Acum, RM trebuie să-și tra-
gă răsuflarea, căci urmează un 
an plin de încercări. Plecarea 
lui Igor Dodon de la Președin-
ție nu va soluționa, desigur, 
toate problemele țării, dar 
cel puțin va reduce numărul 
acestora.

H a r t a  l u m i i

Alegerile din 
15 noiembrie
Câteva 
concluzii (II)

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Şi: mulţi, foarte mulţi, cârpaci de 
moment. Dovadă că mecanismul 
nu e funcţional, că se rupe şi se 
prăbuşeşte zilnic. 

Or eroii apar acolo unde 
sistemul nu funcţionează, unde 
cineva nu şi-a îndeplinit caietul de 
sarcini. Iar noi refuzăm insistent 
alternativele radicale, afişând mo-
delele (etice, politice, economice) 
vechi, de care ne pare rău să ne 
despărţim. 

Civilizaţia de azi s-a alimentat 
din experienţa altor civilizaţii. Şi-a 
luat modelele din cărţi. Consecu-
tiv, dacă ceva se clatină în con-
strucţie, e pentru că biblioteca ce a 
creat-o nu a avut un sistem perfect. 
Imperfecţiunile lumii sunt golurile 
din bibliotecă. Îmi amintesc de o 
explicaţie a lui Denis de Rouge-
mont privind originea Diavolului 
(le recomand ateiştilor militanţi să 
se calmeze, e vorba de comentariul 
unui filosof, nu al unui teolog – şi, 
apropo, unul dintre autorii ideii de 
federalism european). 

„Unul dintre motivele pentru 
care treburile merg tot mai rău în 
lume este faptul că ne e frică să 
privim în faţă adevăratele cauze 
ale răului. [...] Diavolul este anti-
modelul prin excelenţă, esenţa sa 

fiind tocmai deghizarea, uzurpa-
rea aparenţelor, forţarea neruşi-
nată sau subtilă a nuanţelor – pe 
scurt, arta de a face formele să 
mintă”. Dacă tot ce există, explica 
filosoful, e creaţie divină, cum 
putea Dumnezeu să creeze Răul? 
Simplu: Răul e ipostaza imperfec-
ţiunii Binelui. E consecinţa ador-
mirii vigilenţei, e lucrul nedus 
până la capăt, e rebutul indolenţei 
şi al autosuficienţei. Din cauza 
asta, se prăbuşesc, deopotrivă, 
acoperişurile, podurile, avioanele 
şi... personalităţile altădată seme-
ţe şi convingătoare.

Pluteşte în jur un demonic 
aer de apatie lâncedă, o eternă 
sărbătoare, o insistentă odihnă 
impusă. Mlaştina îi atrage, ca o 
fericire socialistă, pe cei care se 
lasă ademeniţi. Vor supravieţui 
însă cei care – anume în acest 
timp – vor persevera în căutări şi 
performanţe. Or testul adevărat pe 
care îl trecem acum acesta e: să nu 
lâncezim, să nu ne lăsăm atraşi în 
această lucrătură diabolică numită 
autosuficienţă, evitând pauzele 
lungi şi moleşitoare. „Diavolul 
este doar lenevia lui Dumnezeu în 
acea zi, a şaptea...”, zicea Niet-
zsche, poetul şi filosoful.

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU
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Autostrada Unirii - un proiect 
care bate pasul pe loc 

Se împlinesc săptămâna aceas-
ta doi ani de la promulgarea legii 
care prevede realizarea autostrăzii 
Târgu Mureș – Târgu Neamț – 
Iași – Ungheni, cunoscută și sub 
numele de „Autostrada Unirii”. 
Sigur, ideea că o astfel de auto-
stradă este imperios necesară e 
mai veche dar ea a prins contur 
în ultimii ani, mai puțin datorită 
politicienilor cât mai ales grație 
presiunii exercitate de către socie-
tatea civilă. Mai multe organizații 
non-guvernamentale au dus în 
acest sens o campanie susținută, 
în urma căreia legea a fost votată 
în Parlament și a primit sprijinul 
explicit al președintelui Iohannis. 

Din păcate, în acești doi ani, nu s-a 
întâmplat mai nimic iar proiectul 
însuși a început să fie contestat.

Autostrada Unirii (A8) ar urma 
să aibă 311 kilometri, tronsonul 
Târgu Mureș – Târgu Neamț, 
cel mai dificil, reprezentând 211 
kilometri. S-a început studiul de 
fezabilitate realizat, pare-se, în 
proporție de 55%. Probleme redu-
tabile ridică traversarea munților 
Carpați iar specialiștii propun ca 
acel segment să fie construit ulti-
mul. Această autostradă ar împlini 
un mai vechi deziderat, acela al 
„unirii” Moldovei, printr-o cale 
rapidă de comunicare, cu Transil-
vania și cu Europa centrală și de 
vest. De altfel, în 2012 Comisia eu-
ropeană a inclus această autostra-
dă într-o rețea trans-europeană de 
transport. Asociațiile civice care 
militează pentru construirea au-
tostrăzii arată că Moldova a fost, 
până acum, defavorizată, izolată, 
din cauza atât a indiferenței gu-
vernelor succesive cât și a indolen-
ței autorităților locale, incapabile 
să impună un proiect major. În 
momentul de față, contextul este 

favorabil: România va dispune de 
9,2 miliarde de euro - bani euro-
peni - pentru infrastructură, însă 
aici intră și căile ferate aflate, cum 
se știe, într-o stare deplorabilă.

Ca și cum inerțiile și piedicile 
birocratice nu ar fi fost de ajuns, li-
deri din unele județe ale Moldovei, 
deranjați în orgoliile și ambițiile 
lor, au venit cu idei care pur și sim-
plu sabotează proiectul Autostrăzii 
Unirii. Se încearcă, de exemplu, să 
se dea prioritate unei autostrăzi 
Focșani – Bacău – Suceava, o au-
tostradă Nord – Sud așadar, care, 
de fapt, ar lega – o dată în plus – 
județele Moldovei de …București. 
Alții propun o autostradă Bacău 
– Brașov, care ar lăsa în izolare o 
mare parte a Moldovei. Nu încape 
îndoială că singurul proiect coe-
rent este Ungheni – Iași – Târgu 
Neamț - Târgu Mureș, el este cel 
care trebuie să atragă investiții și 
să constituie, pentru guvern, un 
obiectiv prioritar.

Organizațiile civice au avertizat 
că așteaptă, după alegerile din 6 
decembrie, un prim mesaj, fără 
echivoc, în acest sens.

Azi seara (miercuri, 24 noiem-
brie), am participat, în sfârșit, la 
un spectacol prezentat de Teatrul 
„Satiricus Ion Luca Caragiale”. Am 
participat ca spectator ascuns după 
masca timpului care ne strangulea-
ză cu închipuitele noastre libertăți. 
Dar a fost, o spun fără rezerve, o 
seară plăcută. Am trăit emoții fără 
ghimpi de CORONAVIRUS, chiar 
dacă a trebuit să respectăm distanța 
fizică între noi, spectatorii.  

Spectacolul, în premieră, se numește „Valsul tancurilor”, ceea ce m-a 
intrigat pe mine, om cu vână de militar, dar și participant la războiul 
de pe Nistru, mai ales că aflasem subiectul chiar de la autoare – Irina 
Nechit, poet, dramaturg și publicist. 

Cunosc bine cele întâmplate la Nistru în războiul din 1992 și mă 
gândeam: să văd ce poate spune o femeie (lirică) despre acele eve-
nimente. Am văzut, iar cele văzute (dar și auzite) m-au impresionat. 
Sincer vorbind, începutul piesei, mie, bătrânul în toate, mi s-a părut 
cam prea obișnuit. Dar desfășurarea subiectului și a atmosferei artistice 
a fost într-o agreabilă ascensiune, astfel încât, la „închiderea cortinei”, 
spectatorii s-au ridicat în picioare, aplaudând. Nu s-a aplaudat pentru 
respectarea unei etici tradiționale, ci pentru succesul piesei, care, 
de altfel, este regizată de Alexandru Grecu – „epitropul” Teatrului 
„Satiricus Ion Luca Caragiale”.

Nu sunt un critic de artă teatrală, dar mi-a plăcut, ca spectator, 
intercalarea subiectelor într-o idee – în fața morții trebuie să fim 
corecți. Apropo, în piesă anume Moartea îi face pe dușmani, dar și pe 
turiști (Brad Pitt, venit la Coșnița ca să cumpere un tanc) să vorbească 
limba dintotdeauna de pe malul Nistrului – româna. 

Valsul tancurilor e un dans al realității cu ficțiunea. E un „dans” 
reușit în combinația a două talente cunoscute – Irina Nechit și Sandu 
Grecu. 

Felicitări: autoarei, regizorului și actorilor de la „Satiricus”!

Am dansat cu Irina Nechit 
„Valsul tancurilor”

Gheorghe BUDEANU

Pe 15 noiembrie am văzut cum 
bucuria socialiștilor a trecut în 
scârbă. Dar nu totul este pierdut. 
Pe 29 noiembrie se organizează 
alegeri în așa-numitul верховный 
совет пмр, iar după toată simpatia 

Puținilor locuitori ai comunei 
Corjova care nu au susținut incompetența 
și minciuna pentru 200 de ruble 
le exprim un profund sentiment 
de respect

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.
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și încrederea de care a dat dovada 
populația din stânga Nistrului față 
de Igor Dodon, acesta, aparent, 
are foarte mari șanse să ajungă în 
acest верховный совет, și, de ce 
nu?, să se întreacă cu Krasnosel-
ski pentru fotoliul președintelui 
rmn. Foarte interesant scenariu 
de urmărit!

E de o „extraordinară admi-
rație” cum poliția și mascații au 
venit pe 15 noiembrie să apere 
dreptul la vot a alegătorilor din 
stânga Nistrului, la secțiile de 
votare din Varnița. Astfel, poate 
emeriții deputați socialiști ca Fur-
culiță, Tîrdea, Batrancea, Pascari 

și poliția în frunte cu Voicu ar veni 
și la Corjova să ne deblocheze sa-
tul și să ne permită să circulăm 
liber între maluri.

Cu toate astea, aș vrea totuși să 
aduc sincere mulțumiri diasporei 
pentru poziția lor civică prin care 
au demonstrat un patriotism cu 
adevărat exemplar. Celor puțini 
locuitori ai comunei Corjova care 
au dat dovadă de demnitate și dra-
goste de țară, și care nu au susținut 
incompetența și minciuna pentru 
200 de ruble, le exprim un profund 
sentiment de stimă și respect.

Iar celorlalți, Doamne, iartă-i, 
că nu-și dau seama ce fac.

Alexandru CĂLINESCU

ca traducător.
Însă mă doare la nebunie fap-

tul că acasă, în RM, trebuie să 
vorbesc mai des în rusă, de parcă 
nu aș fi acasă. Mă doare când văd 
rafturile librăriilor cu mai multe 
cărți în rusă decât în română. 
Mi-i silă când aud cum șoferii de 
taxi vorbesc cu centrala doar în 
rusă. Urăsc deputații care în par-
lament, sfidător, vorbesc doar 
în rusă. Mi-i jale când îi aud pe 
cei care au venit la noi de ani de 
zile și nu vor intenționat să ne 
vorbească limba. După 30 de ani 
de independență, oameni buni!

Eu înțeleg totul: minorități, 
convivență, toleranță, democra-
ție... Dar cum, dracu’, să dispre-
țuiești atât de mult un popor, o 
țară, care te-a primit și să nu 
vrei să-i vorbești limba? Cum, 
mama naibii, să vină un Țîrdea 
de prin Kazahstan și să ne facă 
legi de vorbit în rusă, când la noi 

Nu am nimic împotriva limbii ruse

Oleg JOSANU

Acest ciocălău va avea acum sufi-
cient timp să se uite la toate filmele 
despre dânsul și neamurile sale. 
Igor Dodon va rămâne în memoria 
publică în calitate de etalon al pros-
tiei și îngâmfării, al mediocrității 
ajunsă în capul mesei, al nesim-
țirii și obrăzniciei. Acest accident 
istoric (și nu doar) întruchipează 
cele mai hidoase trăsături ale unui 
mancurt clasic, trădarea, lingușirea, 
fala goală și promiscuitatea morală 

alcătuind fibrele ființiale ale acestui mamifer biped.

Дым сигарет с ментолом

Eduard BALAN

Valeriu MIȚUL

Cunosc importanța ei și, ca 
și în cazul literaturii ruse, nu-i 
pun la îndoială valoarea. Sunt 
mulțumit că am învățat pe tim-
puri această limbă, știu câte ceva 
din literatura și istoria acestui 
popor. Romanul preferat al meu 
este de Pasternak și sunt bucuros 
că l-am citit în limba origina-
lă. Fiind de mulți ani în Italia, 
când am posibilitatea, vorbesc 
cu plăcere această limbă, fie în 
privat, fie în cadrul serviciului 

deja este destul de la respect (!) 
această limbă. Știți cum? Vă zic, 
o cunosc din propria experiență 
de migrant: pentru că băștinașii 
o permit. Unde nu este demnita-
te oricine o să vină, fie ruși, fie 
tătari, și o să dicteze reguli. Pe 
la alte case (țări) nu se întâmplă 
așa ceva. Unde-i tineretul, un-
de-s studenții, intelectualitatea? 

Nimeni nu iese în stradă, e 
bine așa?
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Scrie presa că guvernarea Chi-
cu-Dodon vrea să se răzbune pe 
Diasporă, impozitând coletele. 
Eu zic să nu vă jucați cu focul și 
să nu încurcați coletul cu kuli-

okul! Primul e plin de dor, dolarii sunt în cel de al doilea!!! Și nu dă 
Doamne să vă atingeți de dorul omului, care, tot din pricina voastră, 
a apucat calea străinătății!!!

Să nu vă jucați cu focul 
și să nu încurcați coletul 
cu kuliokul!

Alexandru CAZACU DOR
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De ce râurile și oamenii 
au nevoie de arbori

Echipați cu mănuși și hârlețe, mai mulți 
voluntari au creat o fâșie riverană de 
protecție pe râul Bălțata din localitatea 
Budești. Oamenii au plantat aproximativ 

cinci mii de arbori și arbuști care vor atrage 
apa în afluentul râului Nistru, vor menține 
umiditatea solului și vor proteja râul de 
înnămolire. 

La Budești s-au plantat puieți 
de plop, arțar, fag, cireș, corn, 
măr, gutui și păducel, pe un te-
ren de trei hectare. Toți acești 
copaci au fost plantați în cadrul 
proiectului „Plantăm fapte bune 
în Moldova” care și-a propus să 
împădurească Republica Moldo-
va, răsădind un milion de copaci, 
implicând cetățenii moldoveni 
în procesul de  sădire a puieți-
lor. Organizatorii au mai plantat 
până acum arbori în localitățile 
Bubuieci, Colonița și Tohatin din 
municipiul Chișinău. 

„Ne-am axat pe zona râului Băl-
țata pentru că este important să 
creăm fâșiile de protecție riverane. 
Ele lipsesc sau sunt foarte puține 
în republică. Clima s-a schimbat 
în ultimii ani. A devenit din ce în 
ce mai aridă, iar plantarea arbo-
rilor pe râu este absolut necesară 
pentru că atrag apa în râu, mențin 
apa în sol, scad evaporarea apei 
în râu. Fâșiile riverane protejează 
râul de înnămolire”, argumentea-
ză Iulia Postică, coordonatoarea 

proiectului „Plantăm fapte bune 
în Moldova”. 

Cum salvăm râurile 
noastre

Dacă mergeți prin Republi-
ca Moldova, puteți vedea că, de 
fapt, câmpurile agricole se întind 
până-n râu sau lac. „După orice 
ploaie torențială, tot solul de la 
suprafața câmpurilor se duce în 
râu și-l înnămolește. Din acest 
motiv, râurile au puțină apă. În 
ultimii 30 de ani nu s-a făcut cu-
rățarea râurilor pentru că e foarte 
scump. Curățarea unei porțiuni de 
râu costă sute de milioane de lei. 
Cine oferă așa bani? Nimeni. Fâ-
șiile de protecție riverane opresc 
valul ăsta de pământ care se duce 
în râu. Fâșia se face în patru, cinci 
sau chiar șase rânduri de arbori 
și arbuști”, explică Iulia Postică. 

Nistrul Chior

În același timp, Mișcarea Eco-
logistă din R. Moldova precizează 
că pentru râurile mici, fâșia de 
protecție sau perdeaua forestie-
ră ar trebui să fie de 20 de metri 
lățime pe fiecare mal, făcând tri-
mitere la Legea cu privire la zo-
nele și fâșiile de protecție a apelor 
râurilor și bazinelor de apă din 
Republica Moldova.

La o singură plantare se sădesc 
cinci mii de arbori și arbuști. Iulia 
spune că scopul acestor plantări e 

să schimbe micro-climatul în zone-
le republicii. Bunăoară, în Parcul 
Național „Nistrul de Jos”, raionul 
Ștefan-Vodă, după ce s-au plantat 
copaci pe malurile Nistrului Chior, 
s-a acumulat apă, iar acum sunt 
lebede pe râu, aflăm de la Iulia. 
„Dacă vor fi mai multe plantări de 
tipul acesta, impactul asupra me-
diului va fi mai mare”, crede Iulia 
Postică. Așa-numitul Nistru Chior 
este albia veche a râului Nistru. 

În secolul al XIX-lea, după 
cutremurul din decembrie 1838, 
în lunca din satele Copanca și 
Leuntea din raionul Căușeni și 
satul Talmaza din raionul Ște-
fan-Vodă s-a format albia râului 
Nistru, numită popular Nistrul 
Chior. Aceasta are configurația 
unei potcoave care, de-a lungul 
cursului, a format mai multe co-
turi. Bazinul acvatic al Nistrului 
Chior este fără scurgere și are o 
lungime de 43 de kilometri.

O plantare de proporții a avut 
loc în aprilie 2018 în satul Cop-
ceac, raionul Ștefan-Vodă. Peste 
400 de voluntari au participat 
la sădirea unei fâșii forestiere 
de protecție pe un teren local în 
proces de erodare și degradare, cu 
o suprafață de 14 hectare, conform 
Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD Mol-
dova). Despre această inițiativă, 
Iulia povestește că, datorită plan-
tării de arbori, în timp de doi ani, 
s-a acumulat apă în lacul și râul 
care străbate localitatea Copceac. 

Cum se pot implica 
doritorii

Și locuitorii satelor din bazinul 
râurilor Ciulucul Mare, Ciulucul 
Mijlociu și Ciulucul Mic s-au mo-
bilizat și au plantat peste 20.000 
de puieți și butași în zece localități 
din raioanele Telenești și Sânge-

rei, în perioada anilor 2018-2020. 
Inițiativa „ActiveCiuluc” a reușit 
să adune 2.500 de oameni impli-
cați direct în plantarea arborilor, 
salubrizarea râului și agricultura 
ecologică. 

Oamenii din orice localitate 
a Republicii Moldova pot planta 
copaci din propria lor inițiativă. 
Pentru aceasta trebuie să identifi-
ce un teren public din localitatea 
lor, care necesită plantare. Aceș-
tia trebuie să discute mai întâi 
cu autoritățile locale pentru a li 
se accepta plantarea arborilor pe 
pământul identificat, deoarece 
terenul este unul public. Potrivit 
Iuliei Postică, pentru a planta o 
suprafață de sol, e nevoie de re-
surse financiare pentru procura-
rea puieților de la pepiniere de 
stat sau private. Dacă primăria 
nu poate aloca bani, e necesar să 
se strângă bani de la comunita-
te, parteneri, organizații etc. Un 
arbore costă aproximativ 20 de 
lei, în funcție de specie, dacă-l 
cumpărați de la Agenția de Stat 
„Moldsilva”. 

Argumente pentru 
mărirea gradului 
de împădurire

Arborii întăresc malurile râu-
rilor, reduc riscurile de inundații, 
previn înnămolirea albiei, sporesc 
umiditatea aerului, curăță apa și 
opresc vântul, potrivit informații-
lor publicate de Mișcarea Ecologis-
tă din R. Moldova. Fiecare copac 
absoarbe dioxid de carbon, sulf 
și alte impurități, pentru a curăța 
aerul și a-l îmbogăți cu oxigen.

Fiind un filtru pentru aer, 
copacul purifică și pământul, 
absorbind substanțele chimice 
periculoase din sol. Copacii au 
capacitatea să filtreze apele me-
najere și substanțele chimice văr-

sate în râu sau chiar pe carosabil. 
Copacii absorb zgomotul provocat 
de mașini, trenuri și avioane, re-
ducând poluarea fonică. Copacii 
previn și reduc efectele inunda-
țiilor, atrag apele freatice și cele 
de suprafață, absorb precipitațiile 
abundente.

Captând carbonul din aer, copa-
cii îl stochează în crengi și rădăcini 
pentru a-l depozita ulterior în sol. 
Copacii reduc atât temperaturile 
mari, cât și  impactul valurilor de 
căldură, diferența dintre oraș și 
pădure fiind de 4-5 grade Celsius, 
aflăm de la Petru Vinari, ecologist 
și coordonator al proiectului „Mi-
llion Trees Moldova”. 

Perdelele forestiere acționează 
ca un scut împotriva vânturilor 
puternice. Astfel, oamenii econo-
misesc în jur de 30% din resursele 
energetice pentru încălzirea casei 
doar datorită protecției oferite 
de copaci. Potrivit ecologistului 
Petru Vinari, copacii fixează și 
previn formele de eroziune a 
solului. Rădăcinile arborilor în-
tăresc solul, în timp ce frunzele 
domolesc forța vântului și a plo-
ii. Atât copacii, cât și parcurile, 
dar mai ales pădurile, formează 
habitatul ecologic pentru multe 
specii de floră și faună.

Suprafața Republicii Moldova 
acoperită cu păduri constituie 
10,8%, conform datelor prezenta-
te de Agenția de Stat „Moldsilva”, 
fiind un stat cu cele mai puține 
păduri. Pentru comparație, în 
Uniunea Europeană pădurile 
acoperă 43% din suprafața te-
restră, iar cele șase state, mem-
bre ale UE, cu cele mai mari zone 
împădurite (Suedia, Finlanda, 
Spania, Franța, Germania și 
Polonia) reprezintă două treimi 
din suprafețele împădurite ale 
UE, conform datelor publicate 
de Parlamentul European. 

Voluntarii plantează arbori la Budești 

Natalia MUNTEANU
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Vaccinul geopolitic sau 
de unde vor lua moldovenii 
dozele anti-COVID-19

La un an de la primul caz de COVID-19, 
în lume a decedat circa 1 milion și 
jumătate de oameni, iar numărul total 
de infectați a ajuns la 60 de milioane la 

nivel mondial. Odată cu perioada rece a anului 
cifrele cresc și restricțiile devin mai dure. În R. 
Moldova numărul total de infectați a trecut de 
100 de mii și aproape 45% din testele efectuate 
zilnic sunt pozitive. Purtarea măștilor a devenit 
deja obligatorie în toate spațiile publice din 
Chișinău, o regulă pe care mai multe țări o 
practică de peste o lună.  

R E A L I T A T E A

Tabloul mondial este plin de 
contraste, de la proteste împotriva 
restricțiilor de comportament în 
spațiile deschise, până la solida-
rizarea cetățenilor cu scopul de a 
diminua din presiunea pe sistemul 
medical și cel social. În Italia do-
meniul hotelier oferă 20 de mii de 
locuri pentru izolarea pacienților 
cu COVID-19, bisericile au pus la 
dispoziție lăcașele pentru testarea 
masivă a populației, organizațiile 
nonguvernamentale adună resur-
se pentru persoanele nevoiașe, 
iar cetățenii donează câte un test 
pentru cei ce nu și-l pot permite.

Câte vaccinuri 
eficiente există?

Pe lângă toate aceste lupte, de 
pe fronturile sociale, medicale și 
economice, toate statele sunt în 
așteptarea vaccinului anti-CO-
VID-19. Potrivit Organizației 
Mondiale a Sănătății, există apro-
ximativ 170 de proiecte în lume 
care lucrează la crearea vaccinului 

Sergiu BEJENARI

împotriva coronavirusului. 
Pe moment doar câteva vacci-

nuri au trecut toate fazele de tes-
tare. Rezultatele studiilor arată că 
vaccinul dezvoltat de compania 
Pfizer și partenerul german Bi-
oNTech are o eficiență de aproape 
95%. Costurile pentru vaccin vor fi 
destul de mari, inclusiv din motiv 
că acestea trebuie transportate 
la temperatura de minus 70-80 
grade Celsius. Un alt vaccin este 
SPUTNIK V, produs de Federația 
Rusă, a cărui eficiență a fost cres-
cută la 95%. Acesta nu a trecut 
însă toate fazele de testare. Al doi-
lea vaccin produs de o companie 
americană este cel de la Moderna, 
care are o eficiență de circa 94,5%.

Prețul pentru un vaccin contra 
COVID-19 variază între 10 și 15,5 
euro, în funcție de producătorul 
farmaceutic. Uniunea Europeană 
va plăti miliarde de dolari pen-
tru achiziția vaccinurilor. Ursula 
von der Leyn, președinta Comisi-
ei Europene, a anunțat că UE va 
cumpăra până la 160 de milioa-
ne de doze produse de compania 
Moderna.

România a făcut plata în avans 
de 12 milioane de euro pentru vac-
cin. Totodată, cetățenii R. Moldo-
va vor primi ajutor de la guvernul 
României, care va beneficia de 
1.200.000 de doze din cele 30 de 
milioane achiziționate de UE, a 
anunțat Viorel Badea, președin-
tele PNL Diaspora, într-o postare 
pe o rețea de socializare. 

În R. Moldova discuțiile despre 
vaccinul anti-COVID-19 au pur-
tat mai mult un caracter politic. 
Aflându-ne în campanie electora-
lă, ex-președintele Igor Dodon a 
declarat la începutul lunii septem-
brie că R. Moldova va beneficia 
de 100 mii de doze din Federația 
Rusă, însă acest lucru încă nu s-a 
întâmplat din motiv că vaccinul 
nu a trecut toate fazele de testare. 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale la fel încă nu a 
venit cu o declarație oficială pri-
vind pașii pe care urmează să-i 
întreprindă în vederea vaccinării 
populației. 

Declarații politice, 
fără rezultate?

Viorica Dumbrăveanu, ministra 
sănătății, a anunțat la începutul 
lunii octombrie la o emisiune TV 
că R. Moldova a făcut o solicitare 
către Alianța Globală pentru vac-
cinuri și imunizări, dar nu este clar 
când și cine va beneficia de vacci-
nuri. Pentru a afla mai mult despre 
ce urmează să facă autoritățile, am 
expediat o solicitare de informație 
la minister, vom reveni cu detalii. 

Selecția vaccinului 
pe criterii geopolitice

Între timp, am efectuat o vizi-
tă la o piață din Chișinău pentru 
a afla care este percepția cetă-
țenilor cu privire la vaccinarea 
împotriva virusului COVID-19. 
Într-o dimineață rece de sfârșit 
de noiembrie, vânzătorii, unii cu 
masca sub nas, alții sub barbă, își 
așteptau cumpărătorii. La intrare 
un angajat al pieței mi-a măsurat 
temperatura, apoi am trecut mai 
departe cu camera video (videoul 
poate fi vizionat pe pagina web a 
GAZETEI de Chișinău). 

Din cele aproape 20 de persoa-
ne cu care am vorbit, doar trei ne-
au spus că așteaptă vaccinul. De la 
restul am primit replici negative, 
precum că nu cred în vaccin, că 
sunt și așa sănătoși și că e mai 
bine să-și aștepte moartea decât 
să accepte vaccinul. 

Având în vedere numărul 
enorm de știri false și de dezinfor-
mări manipulatorii răspândite de 
unele media, răspunsurile negati-
ve erau de așteptat. În contextul 
declarațiilor politice cu referire 
la țara care ne va oferi dozele, la 

fel există opinii diverse. Unii ce-
tățeni se vor vaccina pe criteriu 
geopolitic, în funcție de țara de 
unde va veni doza, de la est sau 
de la vest.  

„Desigur că voi accepta să fiu 
vaccinat. Care va fi mai bun, acela 
să mi-l facă”, ne-a spus un vân-
zător. „Voi accepta vaccinul care 
va fi testat mai bine. E important 
ca statul să-și apere cetățenii și să 
asigure vaccinul gratuit”, a adă-
ugat altul. 

Această divizare și neîncre-
dere a cetățenilor referitor la 
acceptarea vaccinului împotriva 
COVID-19 vine drept răspuns la 
metodele și limbajul de comu-
nicare ale autorităților publice 
centrale cu cetățenii pe timp de 
pandemie. Medicii și epidemio-
logii spun la unison că vaccinarea 
masivă a populației este extrem 
de importantă în dezvoltarea 
imunității și răspândirea viru-
sului COVID-19. În continuare, 
pe lângă identificarea resurselor 
financiare pentru achiziționarea 
unui număr suficient de doze, 
sunt importante campaniile de 
informare a societății din partea 
tuturor guvernelor lumii. 

Circa 73% din femeile din R. Moldova 
care au avut un partener intim au fost su-
puse unei forme de violență. Studiile arată 
că cea mai răspândită formă de violență 
din partea partenerului intim este violența 
psihologică, 71% dintre femei au trecut prin 
astfel de experiențe, adică aproape de două 
ori mai mult decât media din statele UE.

Pe 25 noiembrie este Ziua internaționa-
lă pentru eliminarea violenței împotriva 
femeilor, iar în R. Moldova a fost lansată 
campania internațională „16 zile de acti-
vism împotriva violenței în bază de gen”, cu 
genericul local „Uniți împotriva violenței”.

„Femeile au dreptul la sprijin și pro-
tecție din partea statului. Dragi femei și 
fete, este dreptul vostru să trăiți o viață 
fără violență. Cereți ajutor, raportați ca-
zurile de violență la autorități, vorbiți cu o 
prietenă, o rudă sau o vecină. O persoană 
de încredere care poate să vă fie alături 
și să vă ajute să cereți ajutor specializat. 
Ceea ce putem face noi ca societate este să 
ascultăm femeile care suferă de violență, să 
le credem, să nu le învinuim niciodată și să 
le întrebăm cum le putem ajuta. Asta poate 
salva vieți. Violența împotriva femeilor 
este responsabilitatea noastră, a tuturor. 

Este timpul să acționăm, să rupem tăcerea 
și să ascultăm vocile femeilor și fetelor”, 
susține Alina Cebotari, consultantă la UN 
Women Moldova.

Experții în domeniu spun că autoritățile 
publice locale și centrale trebuie să inter-
vină prompt, să ofere sprijin și protecție, 
să se asigure că femeile sunt în siguranță, 
să combată și să prevină acest fenomen.  

Victimele violenței în familie pot apela 
pentru ajutor la telefonul de încredere 0 
8008 8008 sau 112.

S.B.

„Să ascultăm femeile care suferă de violență, 
să le credem și să nu le învinuim niciodată”

Imagine simbol, sursa: bangkokpost.com
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C U L T U R Ă

„Sunt îndrăgostit de 
Teatrul «Luceafărul»”

– Dragă Slava Sambriș, 
când și cum ai descoperit 
piesa „Tata” de Dumitru 
Matcovschi? 
Am citit piesa „Tata” demult, 

cred că aveam vreo 17, 18 ani, fiind 
încă student la regie, la Colegiul 
de Arte din Soroca. Nu mai țin 
minte ce am înțeles pe atunci și 
dacă m-a atins cumva această pie-
să, țin minte doar că am citit-o 
pentru că trebuia s-o citesc, așa 
cum am citit multe alte piese în 
perioada studenției.

– Cum a revenit această 
piesă în biografia ta ar-
tistică? 
M-au provocat câteva întrebări 

pe care mi le-au pus unii artiști, 
prieteni din București când stu-
diam regia la Universitatea Na-
țională de Artă Teatrală și Cine-
matografică „I.L. Caragiale”: cine 
suntem ca identitate națională?, 
suntem mai mult ruși sau mai 
mult români?, care este drama-
turgia noastră locală?, de ce nu 
vorbim firesc, dar încercăm să 
„imităm” un accent românesc, și 
încă unul de București?… Într-un 
fel, de ce nu suntem sinceri și de 
unde vine toată frustrarea asta? 
Eu ziceam că pot reveni oricând la 
graiul meu firesc, pentru că acesta 
îmi curge prin vene și nu scap de 
el așa ușor, ziceam că aș prefera 
să mai învăț din limba română cât 
mai sunt prin România. Probabil 
că aceste întrebări s-au depozi-
tat în subconștientul meu, iar în 
carantină au pășit peste pragul 
subconștientului și au trecut în 
conștient. Of, e mult de povestit 
aici… M-a frământat mult gândul, 
cine suntem și ce facem, care-i 
situația teatrului la noi, de ce nu 
suntem firești pe scenă, de ce imi-
tăm tot timpul pe cineva, de ce 
avem mereu tendința de a face ca 
la alții și nu așa cum am face noi, 
eu. De ce nu suntem sinceri?! Dacă 
m-ai întreba ce înseamnă pentru 
mine teatrul, azi, ți-aș răspunde 
că, în primul rând, înseamnă sin-
ceritate, libertate, umanitate. Eu 
devin aricios la unele întrebări ale 
unora, gândite din perspectiva cli-
șeelor și frustrării legate de iden-
titatea noastră națională, mă scot 
din sărite  vorbele de genul „Și, 
ești moldovan, uăi?”. TEATRUL, 
AZI, TREBUIE SĂ FIE SINCER. 
Nu mă mai interesează artificiile 
împrumutate de pe la creatorii 
de teatru din străinătate, pe care 
unii din artiștii locali le dau drept 
noutate și originalitate.

– Ții minte momentul când 
ai decis să montezi piesa 
„Tata” la Teatrul „Lucea-
fărul” din Chișinău?
Precum îți spuneam, am reci-

tit-o vara aceasta, în carantină. 
Am citit și dramaturgie de Dru-
ță, Esinencu, l-am descoperit pe 
Alexei Marinat și am ajuns la 
Matcovschi. Mi-a plăcut textul, 

pentru că, dincolo de încărcătura 
dramatică a personajului Tata, am 
văzut în piesă și o plutire, elemen-
te onirice, simboluri, subconști-
ent, rădăcini, pământ, oase care 
ne unesc. Generația personajului 
Tata a dispărut, au mai rămas 
doar copiii oamenilor din această 
generație, dar și ei sunt pe ducă, 
și atunci mă întreb, dar noi, al 
cui produs suntem, nu al acestei 
generații? Să știi că nu mi-a fost 
deloc ușor cu Matcovschi, m-am 
luat de piept cu el multe nopți, 
pentru că pare un text simplu, la 
suprafață. Este despre cineva care 
a luptat, a trăit, a visat și a murit… 
Astăzi nu mai întâlnim oameni ca 
Tata, cu înțelepciunea lui, nici la 
țară. Avem sate alcoolizate, copiii 
își omoară părinții, bunicii, sau 
invers. A dispărut umanul! Dis-
par tradițiile și folclorul, odată cu 
globalizarea. 

– Din ce sat ești?
Sunt născut în satul Vadul 

Leca, raionul Telenești, vin din-
tr-o familie de oameni simpli care 
au lucrat o bună parte din viața 
lor în colhoz. Acum părinții mei 
sunt traumatizați din cauza asta, 
au suferit mult, au pierdut bani…

– Situațiile din piesă ți-au 
amintit de unele întâm-
plări, de unii oameni reali 
din satul tău? 
În Vadul Leca aveam un unchi, 

el era soțul surorii bunicii mele, 
era veteran de război. Omul ăsta 
trăia cu amintirea războiului, 
trecutul lui devenise prezent, 
îmi povestea deseori cum lup-
tase pe front și-mi descria toate 
trăirile lui. Îi ascultam istorisirile 
ca pe o poveste, nu înțelegeam 
pe atunci ce înseamnă „jdani”, 
„nemți”, „omor”. Omul acesta 
care venea dintr-o familie de oa-
meni gospodari, respectați în sat, 
se alcoolizase din cauza dramei 
lui, iar lumea râdea de el… Poate 
că pe mulți din generația tânără 
nu-i prea ating, nu-i interesează 
asemenea subiecte. Iar unii dintre 
extremiști chiar preferă să ștear-
gă trecutul sovietic cu radiera, ei 
zic că nu a existat așa ceva, că 
nu avem veterani, nu ne intere-
sează, nu dorim să vorbim cu ei. 
Poate că nici nu sunt oameni, în 
viziunea lor. Dar tocmai o parte 
din acești veterani au votat-o pe 
Maia Sandu! Mie îmi place să mă 
joc în teatru cu chestii care devin, 
neoficial, „interzise”, care devin 
tabu. Îmi place să trezesc discuții, 
polemici. Voiam să aduc în specta-
col și prototipul unui personaj pe 
care l-am cunoscut în sat la mine, 
pe unul Dumitru care avea retard 
mintal. Nu făcuse școala, nu putea 
nici să vorbească bine, umbla în 
pantaloni legați la brâu cu sârmă 
și purta un sacou de prin anii 40. 
El cânta mereu la chibrituri, adică 
bătea în palmă cu o cutie de chi-
brituri, cu care ținea ritmul. Cânta 

Interviu cu Slava Sambriș, regizor, director artistic al Teatrului „Luceafărul”

într-o limbă păsărească, sub mo-
numentul lui Lenin care ne arăta 
calea spre viitor. Această imagine 
nu pot să mi-o scot din cap, pentru 
că este foarte grăitoare. 

– Felicitări pentru „Tata” 
de la „Luceafărul”, e un 
spectacol excelent. Tema e 
tradițională, dar realizarea 
– modernă. Spectacolul ne 
prezintă o imagine a Basa-
rabiei de azi: scufundată 
în întuneric, sărăcie, sin-
gurătate, un loc părăsit și 
fără speranță. Este foarte 
important că spectacolul a 
prins la public. Sala „Lu-
ceafărului” s-a umplut din 
nou.
După mine, spectacolul „Tata”, 

cu Victor Triboi în rolul principal, 
e despre acceptarea istoriei, o isto-
rie pe care mulți vor s-o șteargă cu 
radiera, de parcă nu ar fi existat. 
Când acceptăm ceea ce a fost și 
ceea ce suntem, începe vindecarea 
noastră.

– Folosești la maxim în 

spectacol simbolistica so-
vietică, de exemplu, sece-
ra și ciocanul sau oamenii 
muncii pe fundalul soare-
lui. 
Spuneam mai devreme că spec-

tacolul descrie existența unor oa-
meni nenorociți care au trăit in 
perioada sovietică – un sistem 
care ne-a subjugat, limitându-ne 
orizonturile și convingându-ne 
că ne-a dăruit „raiul pe pământ”. 
M-am gândit la o nuntă moartă, la 
o nuntă-înmormântare, cu nun-
tași fără fețe, adică depersonali-
zați, oameni identici între ei – un 
rezultat al regimului comunist. 
Ei intră la final, pe fundalul ace-
lui soare imens pe care îl știm cu 
toții, soarele reprezentând viața 
luminoasă și fericită pe care o pro-
miteau comuniștii, adică raiul pe 
pământ. Am vrut să fie prezent 
soarele, pentru că și pe fațada ca-
sei părintești a lui Dumitru Matco-
vschi este un soare ca ornament. 
O altă scenă pe care o purtam în 
minte, era scena războiului, cu 
semnele comuniste, peste care 
trece un schelet de vacă. Acest 

schelet de vacă reprezintă pen-
tru mine foametea din Basarabia. 
Vaca traversează scena, împinsă 
de către doi soldați, pe fundalul 
lunii imense în formă de seceră, 
la ea se adaugă ciocanul și vedem 
un simbol: secera și ciocanul. Îmi 
place să mă joc cu simbolurile, îmi 
plac visele, îmi place Carl Jung, 
îmi place zborul lui Marc Cha-
gall… Scena onirică cu Lisandru 
pe „Corabia lui Noe” și mireasa 
care simbolizează moartea și care 
îl tot cheamă la ea, ca să-i dea bu-
suioc (nuntă-moarte), prevestește 
moartea eroului. Oamenii pe vre-
muri credeau în vise și știau să le 
răstălmăcească. „Tata” e un spec-
tacol despre victimele unui regim 
totalitar, despre oameni traumati-
zați de război și de un regim care 
a spălat creierul uman, dar nu și 
rădăcinile. A accepta trecutul nu 
înseamnă a-l schimba sau a uita 
de el. Mai degrabă, este vorba des-
pre conștientizarea dezastrelor 
provocate de anumite ideologii și 
despre faptul că din fiecare epocă 
prin care a trecut omenirea, noi, 
cei de astăzi, trebuie să învățăm 
anumite lecții, care ne vor ajuta 
să trăim liber în prezent. 

– Te rog să-mi vorbești și 
despre conceptul sceno-
grafic.
Spațiul scenic în „Tata” repre-

zintă o prispă multifuncțională. 
M-am gândit cum ar fi dacă aș 
extrage o prispă dintr-o casă 
țărănească, ea fiind locul unde 
stau oamenii de vorbă, unde beau, 
unde își spun noutăți, unde cântă, 
unde sunt agățate cununi de ceapă 
și se depozitează pentru o perioa-
dă fructe, legume, unde își fac cuib 
rândunelele, unde vin muștele și 
țânțarii la un bec… Scenografia 
e semnată de Adrian Suruceanu, 
costumele sunt realizate de Stela 
Verebceanu. 

 
– Cum ai devenit director 
artistic al Teatrului „Lu-
ceafărul”?
La începutul pandemiei mă po-

menisem blocat la Târgu-Jiu. Apoi 
trebuia să merg la București ca să 
stau acolo. Mi-am zis atunci că ar 
fi mai bine să vin acasă, pentru a 
nu plăti chirie la București. Așa 
am ajuns aici, m-am pomenit și 
director artistic la Teatrul „Lu-
ceafărul”. Așadar, pandemia mi-a 
schimbat soarta, ca să zic așa. 

Sunt îndrăgostit de Teatrul 
„Luceafărul” și de istoria lui. 
Anul ăsta Teatrul „Luceafărul” 
împlinește 60 de ani, e o stagiu-
ne aniversară și mă bucur că am 
reușit să montez un text din dra-
maturgia națională, „Tata”. Sco-
pul meu și al directoarei teatrului, 
Vitalia Grigoriu, este să readucem 
publicul în sala de spectacole, să 
facem din „Luceafărul” un teatru 
cu majusculă.

Interviu de Irina NECHIT

Slava Sambriș, regizor, director artistic al Teatrului „Luceafărul”, Chișinău

Scenă din spectacolul „Tata” de Dumitru Matcovschi, 
în regia lui Slava Sambriș, Teatrul „Luceafărul”, 2020
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„Populism ieftin, servit drept compensație 
după o înfrângere rușinoasă”

P R I V I R E A

Socialiștii Bogdat Țîrdea, Vasi-
le Bolea și Adrian Lebedinschi au 
propus, pe 24 noiembrie curent, 
un proiect de lege care ar oferi „un 
statut special limbii ruse în Repu-
blica Moldova”. Proiectul de lege 
urmează să fie distribuit comisiilor 
parlamentare pentru avizare.

Documentul prevede că anga-
jații instituțiilor publice, inclusiv 
ai întreprinderilor de stat, vor fi 
obligați să răspundă, să ofere in-
formații și să asigure traducerea 
certificatelor și altor documente 
în limba rusă atunci când primesc 
asemenea solicitări din partea ce-
tățenilor.

Discriminare pentru 
alte grupuri etnice

Valeriu Munteanu, membru al 
Mișcării Politice UNIREA, a pos-
tat o declarație pe pagina sa de 
facebook, referindu-se la această 
inițiativă. 

„Amintim că legislația naționa-
lă, Constituția și legile RM, precum 
și cea internațională, la care RM 
este parte, precum: Convenția-ca-
dru pentru protecția drepturilor 
minorităților naționale a Consiliu-
lui Europei și Carta Europeană a 
Limbilor regionale sau minorita-
re, dar și Rezoluția Parlamentului 
European din 13 noiembrie 2018 
referitoare la standardele minime 
pentru minorități în UE prevăd 
aceleași drepturi pentru toate 
grupurile etnice și toate limbile 
vorbite de acestea, fără să permi-
tă plasarea unei limbi, în cazul de 
față a limbii ruse, ca limba vorbi-
tă de comunitatea rusă din RM, 
deasupra limbilor și drepturilor 
celorlalte grupuri etnice, ceea ce 
ar reprezenta o discriminare și o 
insultă la adresa lor. 

În ceea ce privește limba de 
comunicare interetnică pe terito-
riul unui stat, aceasta în mod firesc 
este limba oficială a fiecărui stat 
în parte, în cazul nostru – Limba 
Română.

Așadar, constatăm că inițiativa 
legislativă a celor trei deputați este 
o fumigenă fără sens, o chestiune 
lipsită de actualitate, cuprinsă, 
deja, de circa 20 de ani, în legislația 
RM, dar nefuncțională, întrucât 

contravine modului firesc în care 
minoritățile naționale înțeleg să-și 
exercite drepturile, precum și stan-
dardelor internaționale în materie.

În cazul în care această iniția-
tiva va ajunge, totuși, pe ordinea 
de zi a Parlamentului, urmează a 
fi sesizată Curtea Constituționa-
lă, care, cu siguranță, o va declara 
neconstituțională pentru motivele 
menționate mai sus, iar Dodon și 
cei trei deputați urmează a fi trași 
la răspundere penală și pentru î-
naltă trădare de Patrie.”

„Miros de naftalină 
sovietică”

Deputatul Platformei DA, Iurie 
Reniță, a spus că „cei trei politruci 
ai RSRM-ului încearcă să recupe-
reze „penele porumbelului de la 
Condrița””. Tentativa de a repune 
pe tapet subiecte provocatoare, 
cu profunde conotații electorale 
trădează decepția, dar și dezorien-
tarea socialiștilor de a se menține, 
cu orice preț, în văzul cetățenilor 
noștri, care la actualele alegeri pre-
zidențiale le-au dat un devastator 
vot de blam. Nimic mai mult decât 
miros de naftalină sovietică și ps-
rm-istă pentru a distrage atenția 
cetățenilor noștri de la problemele 
cu adevărat importante – lupta 
împotriva pandemiei, diminuarea 
sărăciei, majorarea pensiilor și a 
salariilor. Prin acest gest disperat 
socialiștii încearcă să-și decline 
responsabilitatea pentru situația 
generală dezastruoasă în care ne 
aflăm actualmente.” 

Analistul politic Oazu Nantoi 
susține că, „prin inițiativa respec-
tivă, socialiștii instigă societatea la 
vrajbă interetnică, ceea ce de fapt 
constituie o infracțiune, conform 
art. 346 din Codul penal”.

„Populism ieftin, servit ca o 
compensație după o înfrângere 
rușinoasă”, astfel califică deputa-
tul Platformei DA, Igor Munteanu, 
inițiativa respectivă.

„După pierderea alegerilor, 
acești inși se pare că sunt gata să 
și-o vândă și pe mama lor numai 
să-și salveze prinosul în ochii spon-
sorilor lor de la Kremlin, călcând 
peste ordinea constituțională, dar 
și peste faptele care au creat de-a 
lungul ultimelor trei decenii un 
model de construcție a statului pe 
calapodul unei majorități naționale 
formatoare a statului. 

Se știe că Curtea Constituționa-
lă a constatat desuetudinea Legii 
din 1 septembrie 1989 cu privire 
la funcționarea limbilor vorbite pe 
teritoriul RSSM, în primul rând, 
pentru că ea perpetua o realitate 
depășită reglementând funcționa-

Deputați și analiști politici califică drept 
nefuncțională inițiativa celor trei 
socialiști, care ar oferi „un statut special 
limbii ruse în Republica Moldova”, 

întrucât contravine atât modului firesc în care 
minoritățile naționale înțeleg să-și exercite 
drepturile, cât și standardelor internaționale în 
materie. Ideea cu miros puternic de naftalină are 
conotație electorală, „instigând societatea la vrajbă 
interetnică, și constituie o infracțiune, conform 
art. 346 din Codul penal”, a opinat Oazu Nantoi, 
pentru GAZETA de Chișinău.

Dragi cititori, 
Am inaugurat în ediția 
trecută o nouă rubrică – 
Imaginea comentată.

Vă reamintim că, 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. 

Așadar, iată și primul „cules”. Publicăm replicile Dvs. în ordinea în care le-am primit (am ales 
doar trufandalele):

Când dreapta nu știe ce face stânga. Igor Nagacevschi, Chișinău.
Eu sunt nașul vostru, măi oameni buni! Elefterie Lazăr, Hâncești.
Alo-o-o! Etulia?... Anton Dumitriu, Ștefan-Vodă.
Dolce Caravita pe fundalul unor gratii de inox. Anatol Crăciun, Cimișlia.
De ce nu te-am ascultat, Kirilovici?... N-am știut să-nvăț că ouăle politice se păstrează în două 

kulioace diferite... A. Donos, Chișinău.
Publicăm o altă imagine, pe care vă invităm să o comentați.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

Victoria POPA

rea limbilor în cadrul unei repu-
blici sovietice, și nu într-un stat in-
dependent, iar doi, obligativitatea 
utilizării limbii ruse ca limbă de co-
municare între națiunile din URSS, 
destrămată la 26 decembrie 1991, 
nu mai este justificată, descriind o 
practică depășită de timp”, relevă 
deputatul Igor Munteanu. 

„Integrarea politică, 
economică, culturală 
a Republicii Moldova 
în spațiul comunitar 
european are loc prin 
intermediul limbii române” 

„În al treilea rând, continuă 
domnia sa, comunicarea între in-
divizi este rezultatul unei înțelegeri 
comune, care nu poate fi dictată 
imperativ de stat ori în numele sta-
tului, singura limbă oficială fiind 
limba română, limba vorbită de 
majoritatea covârșitoare a cetă-
țenilor R. Moldova. 

Inutilitatea menținerii vechii le-
gislații cu privire la limbile vorbite 
din timpul RSSM este combătută 
și de faptul că, în acest moment, 
integrarea politică, economică, 
culturală a Republicii Moldova 
în spațiul comunitar european 
are loc prin intermediul limbii 
române, una din limbile oficiale 
ale Uniunii Europene, alături de 
alte vehicule lingvistice redutabile: 
engleza, franceza, germana, itali-

ana, spaniola, poloneza etc., prin 
care cetățenii noștri se pot conecta 
mult mai ușor la orice programe 
și fonduri accesibile în statele 
membre ale Uniunii Europene, 
un vehicul efectiv de socializare 
și europenizare individuală.”

De altfel, remarcă Igor Mun-
teanu, nu există nici un stat în 
spațiul ex-sovietic, care să fi reușit 
să se dezvolte și să se integreze în 
Uniunea Europeană, punând la 
bază un model lingvistic dominat 
de limba rusă. Statele baltice și-au 
păstrat coeziunea și unitatea na-
țională pe modelul unei integrări 
prudente a minorităților. Și vecinii 
noștri, Ucraina și Georgia, au făcut 
pași largi în direcția extinderii și 

aprofundării limbilor de circulație 
internațională ca mijloc de a se 
integra cât mai puternic în eco-
nomia globală. 

„Calific demersul lor ca fiind 
unul primitiv, populist și duș-
mănos față de interesul național. 
Avem de a face cu un exemplu de 
populism ieftin, marca PSRM, 
acoliții căruia își demonstrează 
astfel egoismul politic și docilitatea 
rușinoasă față de un actor geopoli-
tic activ implicat în recrutarea de 
influență locală, iar în acest scop 
sunt pregătiți să trădeze intere-
sul național și să sfideze ordinea 
constituțională a țării”, a comen-
tat Igor Munteanu, deputat PDA, 
pentru GAZETA de Chișinău.
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D E S C H I D E R I

Din categoria acestora din urmă 
fac parte ziarele „Monitorul buco-
vinean” și „Gazeta de Herța” (cu 
abonamente tot mai greu de ono-
rat din cauza serviciilor poștale 
defectuoase) și revistele trimes-
triale „Glasul Bucovinei” și „Me-
sager bucovinean”, cu difuzare 
gratuită, realizate în baza unor 
proiecte susținute de Institutul 
Cultural Român și Departamentul 
pentru Românii de Pretutindeni 
al Guvernului României. Revista 
„Glasul Bucovinei” (redactor-șef, 
dr. Alexandrina Cernov, membru 
de onoare al Academiei Române), 
editată de ICR, are o tentă ușor 
academică, iar „Mesager bucovi-
nean” (redactor-șef Ștefan Hos-
tiuc, scriitor),  proiect sprijinit de 
DRP, se axează pe reflectarea unor 
probleme de actualitate stringentă 
pentru comunitatea românească, 
focalizate tematic în ediții speciale. 

În spațiul lingvistic românesc 
foarte puține reviste de cultură își 
structurează numerele pe criterii 
tematice, cele mai multe preferând 
modelul comod al magazinului is-
toric, cultural sau literar. De ace-
ea, dintre periodicele amintite mai 
sus, am ales spre prezentare revista 
„Mesager bucovinean”. Ca și anul 
trecut, probabil din lipsă de fonduri 

suficiente, această publicație apare 
în numere duble, a câte 128 de pa-
gini A4, titrând pe frontispiciu câte 
două subiecte de discuție. Primul 
număr dublu ia în dezbatere două 
aspecte ale vieții minoritarilor ro-
mâni din Ucraina, aparent fără le-
gătură între ele, dar, de fapt, foarte 
apropiate ca mesaj: „Comunitatea 
românească din Ucraina: asociațio-
nism și implicare civică” și „Apusul 
răzășiilor: o lecție de istorie”. 

Mesajul trimis cititorului ro-
mân din Ucraina este că, fără o 
implicare civică activă, comuni-
tățile rurale ce-și mai mențin încă 
românitatea în nordul Bucovinei 
riscă să împărtășească soarta răză-
șiilor din văile apelor de hotar ale 
vechii Moldove – Nistru, Colacin, 
Ceremuș și Siret –,  astăzi aproape 
toate deznaționalizate. Premise ale 
unui asemenea risc există. În urma 
ultimelor legi ucrainene, școlile 
cu limba română de educație vor 
dispărea, încetul cu încetul, mai 
întâi la nivel de învățământ secun-
dar, apoi și la nivel de învățământ 
primar. 

„Făuritorii Legii cu privire la 
învățământul mediu general au 
stabilit în modul cel mai lax cotele 
pentru limba ucraineană la orele de 
clasă: „...nu mai puțin de 20%...”, 

Revista „Mesager 
bucovinean” despre 
situația românilor 
din Ucraina

În condiții de pandemie, cu posibilități 
reduse pentru manifestări publice, românii 
din Ucraina continuă să-și apere drepturile, 
folosind în acest scop în primul rând 

mijloacele de informare în masă, concentrate 
aproape în totalitate, dacă vorbim de presa 
scrisă, la Cernăuți. Și acolo, ca și la noi, unele 
din publicațiile românești apar doar online (spre 
exemplu „Zorile Bucovinei” sau „Libertatea 
cuvântului”), altele încă mai sunt tipărite și 
ajung în casele cititorilor pe suport de hârtie. 

„...nu mai puțin de 40%...”, „...nu 
mai puțin de 60%...”. Nicăieri legea 
nu prevede: „...dar nu mai mult de 
25% sau 45% sau 65%”, iar asta 
înseamnă: „...dar nu mai mult de 
100%” în toate cazurile. Ei cred 
că noi nu le înțelegem viclenia, 
ne consideră proști...”, remarcă 
unul dintre participanții la masa 
rotundă organizată de revistă, 
jurnalistul Ion Huzău din Slatina, 
Transcarpatia. 

Școlile cu limba de educație 
„moldovenească” din regiunea 
Odesa au fost, anul acesta, la un 
pas de a trece la aplicarea cotelor 
lingvistice stabilite de noua lege. 
Le-au salvat protestele elevilor, 
părinților și profesorilor care au 
cerut trecerea urgentă a școlilor 
cu limba „moldovenească” de edu-
cație la școli cu educație în limba 
română. Dar autoritățile ucraine-
ne au recurs și de data aceasta la 
un șiretlic, recunoscând practic 
identitatea celor „două” limbi, 
dar refuzând că le recunoască, în 
mod expres, unitatea, respingând 
propunerea de a renunța la denu-
mirea „limba moldovenească” și 
de a accepta denumirea științific 
recunoscută, cerută de petiționari: 
„limba română”. 

Iată ce spune în cadrul acele-
iași mese rotunde profesorul de 
matematică și fizică, Mihai Meci-
neanu, din satul Cartal (mutilări-
le identitare sunt aici la ordinea 
zilei: satul Cartal are denumirea 
schimbată în Orlovka, ca și limba 
română a vorbitorilor săi, schim-
bată în „limba moldovenească”): 
„Ministerul Educației din Ucraina 
declară că nu are competențe să 
schimbe limba de educație din 
școlile moldovenești declarând că 
o asemenea schimbare e de com-
petența directorilor, iar directorii 

de școli spun că numai ministerul 
este competent să facă acest lucru”. 

Ce le rămâne de făcut acestor 
bieți elevi, părinți și profesori decât 
să acționeze Ministerul în instan-
ță?! Iată de ce, spune revista, este 
nevoie de implicarea civică activă 
a ONG-urilor și a întregii comuni-
tăți. Despre situația penibilă din 
școlile „moldovenești” din regiu-
nea Odesa vorbește și profesoara 
Zinaida Pinteac din Frumușica 
Veche, sat rebotezat Starosillia, 
raionul Sarata, regiunea Odesa. 

Și în ce privește recenta refor-
mă teritorial-administrativă din 
Ucraina românii nu s-au ales cu 
foloase, ci dimpotrivă, au pierdut 
în mod semnificativ. Ba chiar au 
fost la un pas de a-și pierde unita-
tea comunitară, preconizându-se a 
fi împărțiți, în regiunea Cernăuți, 
spre exemplu, în trei megaraioane 
unde ar fi avut o reprezentativitate 
sub 10 la sută (în vechile raione 
reprezentativitatea acestora fesese 
de aproape 100% în Herța, de peste 
50% în Hliboca și Noua Suiță, și 
între 30-40%, în Storojineț). Doar 
grație intervenției guvernului ro-
mân, sesizat de Consiliul Național 
al Românilor din Ucraina (20 de 
asociații civice), ostracizat la co-
mandă de unele publicații bucu-
reștene pentru „excesul” de zel, 
această fragmentare a fost, totuși, 
zădărnicită parțial. 

Ce au câștigat românii în urma 
acestei intervenții aflăm din spuse-
le unui alt participant la dezbateri-
le organizate de revistă, doctorul în 
drept internațional Eugen Patraș, 

vicepreședinte al Centrului Cultu-
ral Român „Eudoxiu Hurmuzachi” 
din capitala Bucovinei: „În noul 
macroraion Cernăuți, românii 
reprezintă cca. 24% din totalul 
populației, în timp ce ungurii și 
bulgarii au reușit să-și asigure în 
noile macroraione o pondere de 
43%”. Publicista și scriitoarea cer-
năuțeană Maria Toacă trage con-
cluzia: „Am tot dat alarma fără a fi 
auziți. Cred că e de-ajuns pentru a 
ne convinge de oportunitatea unor 
noi modalități de a ne revendica 
drepturile”.

Celălalt număr dublu al revis-
tei (nr. 3-4/2020) ia în discuție 
multiculturalismul bucovinean, 
aducând în prim-plan Centenarul 
Paul Celan, cel mai important poet 
de expresie germană din Europa 
postbelică, născut și educat la Cer-
năuți în interbelicul românesc atât 
de hulit de istoriografii ucraineni, 
precum și legăturile Bucovinei nor-
dice cu Maramureșul nordic, din 
care doar câteva sate de pe Valea 
Tisei și Valea Apșei și-au mai păs-
trat identitatea românească.

E de apreciat colaborarea au-
torilor din R. Moldova la revista 
bucovineană. Răsfoindu-i paginile, 
vedem nume cunoscute din Chi-
șinău și Bălți: Arcadie Suceveanu, 
Emilian Galaicu-Păun, Gheorghe 
Calamanciuc, Margareta Curtescu, 
Nicolae Popa ș.a.

Revista „Mesager bucovinean” 
este o publicație serioasă, care tre-
zește interes și pentru cititorul 
basarabean.

Dumitru APETRI

Expoziție-
eveniment 
dedicată celei 
mai importante 
pictorițe din 
Basarabia

Muzeul Municipiului București găzduieș-
te o expoziție-eveniment dedicată celei mai 
importante pictorițe din Basarabia. Prin 
organizarea acestei expoziții, în capitala 
României, se încearcă readucerea în matca 
națională a operei unei mari artiste de pe 
malul stâng al Prutului, potrivit site-ului 
Muzeul Municipiul București, transmite 
InfoPrut.

Născută în Regatul României, pe 28 
octombrie 1920, Valentina Rusu Ciobanu 
și-a făcut studiile la Academia de Arte Fru-
moase de la Iași, în clasa pictorului Jean 
L. Cosmovici și a asistentului său, viito-

rul celebru pictor român 
Corneliu Baba. Tot în acel 
timp, viitorul soț al pictori-
ței, Glebus Sainciuc, studia 
la Facultatea de Arhitectu-
ră a Politehnicii din Bucu-
rești, iar fratele Valentinei, 
Victor Rusu Ciobanu, s-a 
refugiat la București în 
1944, unde a activat până 
la moarte ca artist. Deși 
toate aceste evenimente 
par să se lege de București, 
Istoria a așteptat o sută de 
ani ca să prezinte publi-
cului bucureștean prima 
expoziție personală a va-
loroasei artiste Valentina 
Rusu Ciobanu, în cadrul proiectului cultural 
„Valentina Rusu Ciobanu – o sută de ani 
de la naștere”.

Valentina Rusu Ciobanu a fost o adeptă 
convinsă a stilurilor modernizatoare, expe-
rimentând, într-o formă foarte personală, 
post-impresionismul, expresionismul sau 
fovismul, ajungând la abstracționism și 

tatonând, într-un mod 
original, fotorealismul sau 
Pop Art, rămânând însă și 
o admiratoare a curente-
lor artistice europene de 
tradiție, a Renașterii, de 
exemplu.

Opera Valentinei Rusu 
Ciobanu s-a cristalizat 
într-o perioadă istorică 
foarte complicată: război, 
ocupație militară, foame-
te și pretențiile absurde 
ale regimului comunist, 
când unui artist i se dicta 
ce și cum să deseneze, își 
amintește Valentina Rusu 
Ciobanu. Inteligența pic-

toriței, educația dobândită și instinctul 
de supraviețuire i-au indicat foarte clar, 
chiar în acele vremuri tulburi, ce trebuia 
făcut: „Ce ne rămânea de făcut nouă, celor 
«înarmați» cu pensule? Am fost nevoiți să 
acționăm, pentru a păstra acea picătură de 
viață în artă, fără de care ne-am fi stins. 
Ne-am refugiat în ateliere dar nu ne-am 

izolat de societatea turbulentă, pe cale de 
a deveni dementă; astfel ne-am păstrat o 
celulă vie, din care să se poată dezvolta un 
organism sănătos în vremuri mai prielnice”.

Ruptura de arta din România a fost foar-
te dureroasă, cu atât mai mult cu cât din 
colecția Pinacotecii Municipale din Chiși-
nău, inaugurată în anul 1939, au dispărut în 
timpul războiului inclusiv lucrările donate 
de Ministerul Cultelor și Artelor român, din 
care făceau parte picturi de Max Hermann 
Maxy, Alexandru Phoebus și lucrări de artă 
grafică de Theodor Pallady, Nicolae Tonitza 
sau sculpturi de Ion Jalea.

Expoziția de la Palatul Suțu cuprinde 
peste 60 de lucrări ale artistei, unele cu-
noscute iubitorilor de artă (Anno Domini, 
Diogenes sau îmblânzitorii de lei, o parte 
din ciclul Roboții, Dualitate, Saltimban-
cul, Amintiri, Clepsidra cerului), dar sunt 
expuse și multe lucrări inedite, prezentate 
în premieră absolută. 

Expoziția poate fi vizitată până pe data 
de 29 noiembrie 2020 de miercuri până 
duminică (inclusiv) în intervalul orar 
10.00-18.00.
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Pentru a nu nimeri sub ocu-
pație bolșevică în iunie 1940 ma-
joritatea cadrelor medicale din 
Basarabia au trecut Prutul retră-
gându-se în adâncul țării. După un 
an, când Armata Română, condu-
să de Mareșalul Ion Antonescu a 
restabilit frontiera strămoșească, 
o parte din medici și alți lucră-
tori din respectiva  breaslă au mai 
muncit în Basarabia până când în 
primăvara anului 1944 provin-
cia românească a fost ocupată 
din nou, dar pentru o perioadă 
foarte îndelungată. 

După tancurile ocupanților so-
vietici, au dat năvală, care aduși, 
care în căutarea îmbogățirii ra-
pide, o puzderie de specialiști, 
inclusiv în domeniul medicinei 
(unii chiar fără studii de profil, 
dar convingându-i pe funcționa-
rii de la cadre că ei de mici copii 
au visat să lucreze medici). Fără 
îndoială că printre aceștia erau și 
specialiști cumsecade, dar, trecuți 
prin filtrul ideologic bolșevic, și 
aceștia vedeau populația băștinașă 
ca pe niște triburi sălbatice. 

În noua Republică Sovietică 
Socialistă Moldovenească, înjghe-
bată de marele cârmaci Stalin, pe 
pământul care mai rămăsese după 
ce  s-au îndeplinit toate poftele 
teritoriale ale republicii-surori 
Ucraina, era un dezastru la toate 
capitolele, inclusiv în medicină. 

În anul 1944, după bombar-
damentele sovietice, întrea-
ga Basarabie era numai ruine. 
Comportamentul noilor stăpâni 
ar putea fi caracterizat printr-un 
singur cuvânt – fărădelegea. Pes-
te tot  domina mizeria, bolile și 
infecția, multe aduse de sovietici 
odată cu păduchii. Lupta auto-
rităților sovietice împotriva ță-
ranului român din Basarabia și 
împotriva proprietății private a 
dus la foametea organizată din 
anii 1946-1947, care a luat mii de 
vieți omenești (nici până azi nu 
s-a stabilit cifra corectă a numă-
rului oamenilor morți de foame, și 
se pare că pentru nimeni această 
informație nu prezintă interes, 
probabil, fiindcă nu este vorba 
de minorități naționale – Al.M.) 
și a dat naștere la câteva sute de 
cazuri de canibalism.

Pentru a vă aduce în miezul su-
biectului și a vă face să percepeți 
atmosfera care domina în institu-
țiile medicale, situația bolnavilor 
și atitudinea lucrătorilor medicali 
față de bolnavi, ca de obicei, vin 
în fața Dvs. cu câteva documente 
inedite, traduse de subsemnatul 
din limba rusă. 

Primul document pe care-l pro-
pun este datat cu anul 1947, ziua 
de 7 ianuarie, adică atunci când 
foametea organizată de autorită-
țile sovietice era în toi. Când un 
copil lăsat fără supraveghere 

putea amăgit, luat „cu zahăre-
lul”, dus în casă străină, omorât 
și mâncat; când morții, în loc să 
fie înmormântați, erau mâncați, 
când mama pentru a-i menține 
pe ceilalți copii în viață, îl omora 
pe cel mai mic, pentru a asigura 
hrană celorlalți...

                                        
ORDINUL  nr. 4 
 al Direcției Generale 
a Farmaciilor 
din RSS Moldovenească 
or.Chișinău 

Controlul farmaciei nr.10 din 
or. Râbnița (șeful farmaciei tov. 

Hesman) de către farmacistul tov. 
Rozenfeld a stabilit următoarele:

Starea sanitară a farmaciei este 
nesatisfăcătoare, în farmacie, cu 
toate că lucrează două femei de 
serviciu, este murdar, farmaciștii 
lucrează în halate murdare, iar 
unii lucrători nu respectă deloc 
regulile de igienă (de ex., tov. Ți-
riulnic are mâini murdare).

Condițiile de păstrare a medi-
camentelor sunt nesatisfăcătoare: 
preparatele de administrare inter-
nă se păstrează împreună cu cele 
pentru administrare externă. Din 
cauza unei păstrări inadmisibile, 
unele medicamente s-au stricat. 
Etichetele de pe lăzi nu corespund 
conținutului: pe etichetă scrie „as-
pirină cu cofeină”, iar în ladă se 
află piramidon etc.

Prepararea medicamentelor se 
face nesatisfăcător. Vesela nu se 
spală. Șeful farmaciei tov. Hesman 
a preparat cloroform cu ulei de 

Criminali în halate albe (1)

F I L E  D E  I S T O R I E

camfor în sticla în care s-a aflat 
cerneală, ca urmare conținutul a 
căpătat culoare albastră; prafurile 
(probabil, se are în vedere medi-
camentele sub formă de pulbere 
– Al.M.) se risipesc.

4. Evidența preparatelor toxi-
ce se ține greșit, cu devieri de la 
registru. De exemplu, pantopon 
este de facto mai mult cu 2,88, iar 
morfina – cu 1,05 (în document nu 
este indicată unitatea de măsură).

5. În farmacie se practică 
schimbarea ingredientelor, adi-
că devierea de la rețetă, cu toate 
că în farmacie sunt prezente me-
dicamentele scrise în rețetă. De 
exemplu: se înlocuiește zahărul 
cu glucoza (rețeta tov. Țiriulnic).

6. Au fost semnalate cazuri 
când instituția medicală a refuzat 
eliberarea medicamentelor, deși 
în farmacie erau medicamentele 
solicitate: peroxidul de hidrogen 
(apă oxigenată) și hydrargyrum 

cyanatum. 
Cu toate că au fost avertizați 

de laboratorul analitic de control, 
care a stabilit calitatea inferioară 
a produselor finite, iar tov. Hes-
man i s-a aplicat mustrare cu 
preîntâmpinare pentru munca 
nesatisfăcătoare 

în farmacie, tov. Hesman nu a 
tras concluziile cuvenite și nu nu-
mai că n-a îmbunătățit lucrul, dar 
a înrăutățit și mai mult situația.

O R D O N: 
Din cauza că a adus farmacia 

nr. 10 într-o stare total deplora-
bilă, tov. Hesman să fie eliberat 
din funcție și să i se interzică să 
lucreze în sistemul Direcției far-
maceutice a RSSM nu numai ca șef 
de farmacie, dar și în orice funcție 
inferioară.

2. Să fie numit tov. Ghenipel 
în calitate de șef interimar al 
farmaciei nr. 10, din data de 15 

ianuarie 1947.
3. Colaboratorului farmaciei 

nr. 10, tov. Țiriulnic, din cauza 
calității proaste de preparare a 
rețetelor și a situației antisanitare 
la locul de muncă, i se aplică mus-
trare cu preîntâmpinare.

În termen de 10 zile să fie exe-
cutate propunerile din respectivul 
act.

Tov. Ghenipel să primească 
prin act de la tov. Hesman toată 
marfa și materialele prețioase din 
farmacie. Actul de predare-primi-
re să fie întocmit în 2 exemplare: 
unul să fie anexat la documentele 
farmaciei, iar altul să fie prezentat 
până la 20 ianuarie 1947. Primirea 
și eliberarea bunurilor farmaciei 
să se facă în prezența reprezentan-
tului Direcției Generale a farmaci-
ilor din RSSM, tov. Rozenfeld, și 
a tov. Ghenipel și Hesman.

Tov. Hesman după transmi-
terea farmaciei să se prezinte cu 
documentele la DGF a RSSM.

Tov. Rozenfeld să-l ajute pe 
tov. Ghenipel să facă ordine ge-
nerală în farmacia nr. 10, conform 
propunerilor înaintate.

Prezentul Ordin să fie trimis 
tuturor farmaciilor.

Șeful Direcției Generale 
a Farmaciilor 
din RSS Moldovenească                  
(semnat) Leibman  
(ștampilă)

S-ar putea crede, ce poate fi mai 
rău și mai trist când în țară bântu-
ie foametea, canibalismul? Când 
un om simplu, căruia i s-au luat 
toate rezervele de hrană de către 
funcționarii bolșevici nu mai are 
nici o speranță că va supraviețui. 
Când autoritățile sovietice după 
ce au „măturat” toate podurile de 
grăunțe, încep să aducă câte ceva 
înapoi din produsele furate, pen-
tru a le prezenta propagandistic 
drept „ajutor trimis de Stalin oa-
menilor muncii din Moldova”, unii 
din aceștia, chiar încep să creadă 
că Stalin s-ar gândi la țăranul din 
Moldova...

În anul care a urmat, 1948, si-
tuația în instituțiile medicale din 
RSS Moldovenească s-a înrăutățit 
și mai mult. Deoarece limba în 
care argumentez subiectul este 
limba documentelor, vă propun un 
document tradus de subsemnatul 
din rusă, care nu este altceva decât  
o informație prezentată Biroului 
CC al PC(b) de către secretarul 
CR Leova al PC(b)M, expediată 

în ziua de 20 ianuarie 1948, cu 
numărul de înregistrare 6:

„Biroului CC al PC(b) 
pentru Moldova, 
tov. Ivanov
or. Chișinău 

După alungarea ocupanților 
(în original e: аккупантов) ger-
mano-români (ca să vezi! – Al.M.) 
peste hotarele RSSM, Comitetul 
Raional, odată cu restabilirea or-
ganelor puterii de stat sovietice, a 
acordat o mare atenție și restabi-
lirii rețelei de instituții medicale, 
inclusiv restabilirii spitalului ra-
ional din Leova.

Epidemia de tifos în prima pe-
rioadă după eliberarea raionului 
de nemți, lipsa personalului me-
dical (un singur medic cu studii 
medii speciale) au creat o situație 
alarmantă.

Raikomul a solicitat de la CC 
în repetate rânduri soluționarea 
problemei cadrelor medicale și 
auxiliare.

La sfârșitul anului 1944 și în-
ceputul anului 1945, în raion au 
fost trimiși medicii Vilk, Faerș-
tein, Aron, Kogan, Vasserman și 
Gold. Toți aceștia erau din familii 
bogate, unii din ei au făcut studii 
în Franța, Italia, România la spe-
cialitatea terapie.

Cu această componență de me-
dici, comitetul raional n-a putut să 
se descurce cu problemele ocro-
tirii sănătății. Motivele care l-au 
împiedicat ar fi următoarele: 

1. Lipsa medicilor de alte spe-
cialități;

2. Refuzul medicilor nomina-
lizați de a se deplasa la lucru în 
localitățile rurale; toți au lucrat și 
lucrează în orașul Leova;

3. Tendințele acestora spre 
îmbogățire, folosind metoda de 
primire a bolnavilor la domiciliu 
contra plată și a vânzării acestora 
„celor mai bune medicamente din 
străinătate” din propriile rezerve;

4. Practica particulară a fostu-
lui medic-șef al spitalului și a altor 
medici. Faerștein avea patentă 
oficială cu dreptul de a profesa 
practica medicală particulară;

5. Împotrivirea activă a acestor 
medici să primească la lucru în 
spital și policlinică alți medici, de 
altă naționalitate. Acest moment 
este destul de convingător în cazul 
medicului chirurg Pastergelo Eli-
saveta Ivanovna (nume schimbat 
– Al. M.) și a medicului chirurg 
Gorbenco  Mstislav Mihailovici.

(va urma) 

I s t o r i a  î n  d o c u m e n t e  d e  a r h i v ă

Perioada stalinistă în istoria noastră a 
fost nu numai o perioadă de ocupație a 
Basarabiei de oștirile sovietice în 1940, 
nu numai a represiunilor și crimelor 

sângeroase ale noii stăpâniri contra locuitorilor 
băștinași, ci a fost și timpul în care s-au pus 
bazele lichidării spiritului, moralului și fizicului 
populației autohtone.

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist
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Un studiu pe tema telemun-
cii realizat de Reveal Marketing 
Research a arătat care sunt 
provocările și avantajele percepute 
de românii care lucrează de acasă 
în contextul actual.

Suntem mai eficienți,
dar petrecem mai mult 
timp la job

În ceea ce privește avantaje-
le resimțite când vine vorba de 
work from home:

- 48% dintre angajați apreciază 
faptul că nu mai petrec timp în 
trafic.

- 45% dintre respondenți se 
bucură de programul de lucru 
mai flexibil.

- 42% dintre angajați indică 
drept avantaj major faptul că pot 
petrece mai mult timp cu familia.

Cu toate acestea, exista și dez-
avantaje, un sfert dintre români 
simt că nu au intimitate atunci 
când lucrează, iar 26% dintre ei 
spun că starea lor emoțională s-a 
înrăutățit.

Studiul arată că deși 79% din-
tre români consideră că sunt la fel 

de eficienți sau mai eficienți decât 
atunci când lucrau de la birou, 44% 
dintre respondenți au declarat că 
muncesc mai multe ore zilnic. 

Organizația Mondială a Sănătă-
ții (OMS) a atras atenția încă din 
prima jumătate a anului asupra 
faptului că îngrijirea sănătății fi-
zice și psihice este esențială. Este 
important să te ridici și să te miști 
puțin la fiecare jumătate de oră 
sau oră, să faci gimnastică și să iei 
pauze scurte de la ecrane, pentru 
sănătatea vederii.

Cum să îți creezi 
un birou ergonomic acasă

Cu toate că pentru aproape 
jumătate dintre respondenți te-
lemunca oferă confort din anumi-
te puncte de vedere, 56% dintre 
participanții la studiu au indicat 
faptul că nu lucrează într-un me-
diu potrivit, nu au un birou sau un 
scaun confortabil, iar 36% dintre 
ei consideră că un monitor mai 
mare le-ar oferi o experiență de 
muncă îmbunătățită.

Conform studiului Reveal 
Marketing Research, aproape 

Munca de acasă: 
avantaje și dezavantaje

Postul alimentar, în toate civilizațiile și 
religiile, a fost implementat cu valențe cu-
rative nu numai în ceea ce privește corpul, 
dar și psihicul, sufletul și chiar spiritul.

În postul Crăciunului sau al Paștelui, 
creștinii renunță la alimentele de origine 
animală, la alcool și astfel este un prilej bun 
pentru detoxificarea organismului.

Postul echilibrat înseamnă purificare, să 
fim mai buni cu cei din jurul nostru și, nu 
în ultimul rând, să fim mai înțelegători cu 
noi înșine. Cea mai frumoasă metodă de a 
ne iubi mai mult este aceea de a avea mai 
multă grijă de sănătatea noastră.

Este foarte important de precizat faptul 
că femeile însărcinate, copiii, vârstnicii și 
persoanele care au diferite afecțiuni medica-
le (anemie, diabet zaharat etc.) nu ar trebui 
să aibă o alimentație preponderent vega-
nă decât sub supravegherea unui specialist 
în nutriție.

În timpul postului alimentar, cei care 
țin cont de sănătate, dar și de siluetă res-
pectă o dietă bazată pe legume, cereale, le-
guminoase, nuci, fructe, produse care pot 
asigura necesarul zilnic de nutrienți, cum 
ar fi proteine, carbohidrați, lipide, vitamine 
și minerale.

Din păcate, există și cealaltă categorie de 
oameni care se îngrașă din cauza excesului 
de cereale și făinoase ori a combinațiilor 
întâmplătoare între diverse produse de ori-

gine vegetală.
De cele mai multe ori, aceste persoane 

înlocuiesc proteinele de origine animală 
(carnea, lactatele, ouăle) care de obicei 
oferă o senzație de sațietate mai mare cu 
mai mulți carbohidrați (pâine albă, paste, 
cartofi prăjiți etc.) și în felul acesta apar 
kilogramele în plus.

Postul alimentar: 
recomandări dietetice

- introdu în meniul tău zilnic proteine ve-

getale, cum sunt ciupercile, fasolea boabe, 
lintea, mazărea, năutul și soia;

- consumă carbohidrații în prima parte 
a zilei;

- evită consumul de zahăr rafinat și 
amidon, care urcă nivelul glucozei la nive-
luri alarmante și care îți menține o senzație 
de foame permanentă;

- introdu în alimentație nuci, avocado, 
semințe, ulei de măsline, dar atenție la can-
titate: 2 linguri de ulei de măsline sau 20-40 
grame de nuci pe zi;

- consumă cât mai multe legume crude;

- evită să cumperi produse procesate, 
cum sunt mezelurile de post, pateul vegetal, 
patiseriile de post etc. deoarece sunt bogate 
în calorii;

- evită alimentele prăjite și consumă zilnic 
ciorbe sau supe cremă;

- mănâncă puțin și des, de obicei 3 mese 
pe zi și 2 gustări.

- fă mișcare și nu uita să te hidratezi, con-
sumă cel puțin 6 pahare de apă plată pe zi;

- uită de sucurile din comerț, iar în felul 
acesta scapi de încă 200-300 de calorii pe zi.

Exemplu de meniu 
pentru o zi de post

Mic dejun – două felii de pâine integrală 
cu zacuscă.

Gustare –  un fruct la alegere + 30 gra-
me nuci.

Prânz – mâncare de fasole boabe cu 
salată de ceapă roșie.

Gustare – dovleac la cuptor cu scor-
țișoară.

Cină – tocăniță de ciuperci cu mămă-
liguță.

În concluzie, postul alimentar trebuie 
respectat nu doar pentru slăbire, deși are 
rol detoxifiant și produsele de origine ve-
getală ajută la pierderea în greutate. Acesta 
trebuie privit, în primul rând, ca un ritual 
de limpezire a trupului și a minții.

Postul alimentar: recomandări 
dietetice și exemplu de meniu

jumătate dintre români aleg să 
lucreze de pe canapea sau la masa 
din bucătărie. 

Locul unde alegi să lucrezi și 
postura corporală pe care o adopți 
sunt extrem de importante. Cea 
mai neinspirată soluție este să 
te așezi pe canapea cu laptopul 
în brațe. În schimb, folosește un 
scaun cu înălțimea, poziția cotie-
rei și înclinarea spătarului pe cât 
posibil reglabile. Dacă vrei să îți 
creezi un birou pentru munca de 
acasă pe termen lung, merită să 
investești într-un scaun de calita-
te, dar dacă trebuie să folosești un 
scaun obișnuit, îți poți îmbunătăți 
confortul și postura cu o pernă 
poziționată pe șezutul scaunului.

Este corectă poziția 
monitorului tău?

În situația ideală, ar trebui 
să ai un monitor și o tastatură 
separate, iar pentru sănătatea 
coloanei vertebrale, ar fi bine să 
plasezi display-ul la nivelul ochi-
lor. Dacă ești nevoit să te uiți prea 
sus sau prea jos atunci când lu-
crezi pe monitor, vei avea o poziție 
care poate pune tensiune pe gât 
și pe umeri. 

Gaming-ul, un mediu 
esențial pentru socializare 
în contextul actual

Faptul că petrecem considera-

Pentru cei mai mulți, munca de acasă a 
devenit rutină și este important să ne 
creăm cel mai bun mediu de lucru posibil 
pentru a ne proteja sănătatea fizică și pe 

cea mintală.

bil mai mult timp decât înaintea 
pandemiei în casă poate avea o 
serie de efecte psihologice nega-
tive. Jocurile video pot oferi o ex-
periență comună reală, iar experții 
spun că poate fi și un instrument 
bun pentru minimizarea stărilor 
emoționale negative cauzate de 
izolare, confirmarea venind din 
partea celor 86% dintre partici-
panții la studiu, care au spus că 
gaming-ul îi ajută să se relaxeze în 
această perioadă.

Gaming-ul oferă o modalitate 
rapidă și ușor accesibilă de a te 
conecta cu o comunitate și de a 
ne exercita spiritul competitiv. 
Prin intermediul jocurilor online 
putem rămâne în legătură cu pri-
etenii, persoanele dragi și chiar să 
ne facem cunoștințe noi – pe unu 

din patru respondenți gaming-ul 
l-a ajutat să mențină legătura cu 
prietenii în perioada pandemiei.

Cu toate că aceste sfaturi gene-
rale te pot ajuta să ai o experiență 
de lucru mai plăcută și mai sănă-
toasă, nu uita că nu este obligato-
riu ca ele să se potrivească tuturor 
celor care lucrează de acasă. Tes-
tează-le și ajustează-le în funcție 
de nevoile tale, dar, indiferent de 
ce alegi să incluzi în rutina ta, nu 
uita să ții cont de sănătatea ta psi-
hică și fizică.

Studiul a fost realizat în oc-
tombrie 2020, pe un eșantion de 
600 de persoane cu vârsta peste 
18 ani, din mediul urban mare, 
care lucrează parțial sau integral 
de acasă.

csid.ro
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A decedat 
Diego Maradona

A încetat din viață la vârsta de 
60 de ani fostul fotbalist Diego 
Armando Maradona, jucător de 
geniu, campion mondial în 1986 
și vicecampion mondial în 1990. 
Sportivul argentinian a făurit cel 
mai frumos gol din toate timpu-
rile, când în meciul cu Anglia a 
plecat din propria jumătate de 
teren, a driblat 5 adversari și a 
marcat în poarta goală. El a de-
cedat pe 25 noiembrie a.c. (ora 
locală 13.00), la domiciliul său 
din provincia de Buenos Aires, în 
urma unui stop cardiac. Reamin-
tim că fostul mijlocaș al echipelor 
Boca Juniors, Barcelona și Napoli 
a fost operat la 3 noiembrie curent 
în vederea eliminării unui cheag 
de sânge format la nivelul supra-
feței creierului, peste o săptămâ-
nă el fiind externat. Președintele 
Argentinei a declarat trei zile de 
doliu național.

Aur pentru 
Daria Kozorez 
la Europenele 
de box

Pugilista Daria Kozorez, mem-
bră a selecționatei Moldovei, a 
cucerit pe 22 noiembrie curent 
medalia de aur la Campionatele 
Europene de box pentru juniori de 
la Budva (Muntenegru). În finala 
categoriei de +81 kg, sportiva din 
Tiraspol a învins-o pe rusoaica 
Tatiana Bogdanova. Mihai Țăra-
nu (49 kg) a câștigat distincția de 
argint, iar Daniil Slipoi (52 kg), 
Cristina Chiperi (60 kg) și Vlad 
Gudzi (69 kg) s-au învrednicit de 
„bronz”. Sportivii noștri au fost 
ghidați la competiția continentală 
de antrenorul Igor Untilă.

Mihail Malear, 
octuplu campion 
mondial!

Luptătorul moldovean de sam-
bo Mihail Malear și-a adjudecat 
titlul de campion mondial printre 
veterani la competițiile desfășu-
rate în perioada 19-22 noiembrie 
curent în or. Minsk, Belarus. Este 
a opta distincție supremă cucerită 
de atletul de 75 de ani la Campio-
natele Mondiale de sambo rezer-
vate veteranilor (Masters)! De o 
medalie de aur la aceste întreceri 
s-a învrednicit și compatriotul 
nostru Piotr Curu. La competiții 
au participat peste 200 de atleți 
din nouă țări ale lumii, inclusiv 
din SUA.

Astfel, dintre cele 40 de țări par-
ticipante, reprezentate de 345 de 
judoka, lotul nostru național s-a 
situat pe poziția a VI-a în concursul 
neoficial pe echipe, depășind în 
acest clasament asemenea țări cu 
tradiții puternice în judo precum 
Italia, Ungaria, Serbia, Germania, 
România, Ucraina ș.a. 

Premieră de aur 
pentru Moldova

Victor Sterpu și-a adjudecat 
într-un stil impresionant meda-
lia de aur în limitele categoriei de 
greutate de până la 73 kg, aceas-
ta fiind prima distincție supremă 
obținută de un reprezentant al 
Republicii Moldova la un campi-
onat continental de judo pentru 
seniori. Pe parcursul traseului său 
competițional, judocanul de 21 de 
ani originar din Bulboaca, Anenii 
Noi, i-a învins pe belgianul Jeroen 
Casse (22 de ani, câștigătorul Rey-
kjavik Judo Open 2019), germanul 
Igor Wandtke (30 de ani, medaliat 
cu bronz la Europene Under-23 
din 2012 și cu argint la Oceania 
Open Perth 2019), austriacul Lu-
kas Reiter (24 de ani, învingător la 
European Open Oberwart 2018) și 
elvețianul Nils Stump (23 de ani, 
argint la Grand Slam Budapesta 
2020). 

Victor Sterpu, 
în stilul lui Anteu

În meciul final, Victor Sterpu 
s-a confruntat cu vedeta turne-
ului, georgianul Lasha Shavda-
tuashvili, câștigător al Jocurilor 
Olimpice de la Londra 2012 și 
deținător al „bronzului” olimpic 
la Rio de Janeiro 2016. Duelul s-a 
desfășurat în forță, ambii judoka 
demonstrând capacități atletice 
de invidiat. Mult mai titratul ad-
versar, un as al tehnicii de judo, 
a încercat în câteva rânduri să-l 
surprindă pe conaționalul nostru 
la procedeu, intenții dejucate abil 
de acesta din urmă. După scurge-
rea a două minute de la începutul 
meciului, georgianul de 31 de ani, 
simțind că s-ar putea să nu reziste 
din punct de vedere fizic până la 
soneria finală, a hotărât să dea lovi-
tura și să-l surprindă pe V. Sterpu 
cu un procedeu împrumutat din 
lupte, probă extrem de populară 
pe meleagurile Georgiei. 

Astfel, campionul olimpic îl ri-
dică de mijloc pe judocanul nostru, 
cu intenția clară de a-l dezechilibra 
și de a-l proiecta prin aruncătură 
pe tatami. Probabil L. Shavdatu-
ashvili n-a luat în calcul sau pur 
și simplu n-a știut că procedeele 
ce fac parte din arsenalul luptei 
naționale trânta îi sunt cunoscute 
la modul superlativ adversarului 
său din Moldova. Sterpu își păs-
tră echilibrul în aer, iar când se 
pomeni cu picioarele pe saltea 
– aidoma lui Anteu, personajul 
legendar al Greciei Antice care era 
de neînvins atâta timp cât păstra 
contactul fizic cu suprafața pămân-
tului – la rândul său îl ridică de 
brâu pe georgian... 

Triplă europeană

...Ceea ce urmă se derulă cu 
iuțeala fulgerului, la fel ca și în 
finala europeană Under-23 ce a 
avut loc la Poreč, Croația, cu 10 
zile în urmă, unde Victor ieși în-
vingător de asemenea printr-un 
procedeu ce are tangență cu luptele 
greco-romane. Doar că de această 
dată sportivul nostru nu se com-
plică să-și rotească în aer adversa-
rul, ci îl proiectă cu o mișcare pe 
cât de imperceptibilă, pe atât de 
puternică, direct cu spatele pe ta-
tami. Decizia arbitrilor fu promp-
tă: ippon, Victor Sterpu intrând 
în posesia trofeului continental. 
Astfel, el devine autorul unei re-
alizări inedite, remarcabile prin 
strălucirea sa – câștigarea a tocmai 
trei titluri continentale supreme 
la diferite categorii de vârstă: mai 
întâi a dominat la Campionate-
le Europene de juniori (Vantaa, 
Finlanda, 2019), apoi la tineret 

Under-23 (Poreč, Croația, 2020) 
și la seniori (Praga, Cehia, 2020). 
Ținem să subliniem că Victor este 
absolvent al Liceului Internat 
Republican cu Profil Sportiv din 
Chișinău (LIRPS) și discipol al 
antrenorilor Vasile Luca, Victor 
Gorobeț, Marcel Trudov și Andrei 
Luca, la selecționată fiind pregătit 
de Valeriu Duminică.

Judocanii moldoveni, 
magistrali la Europene

Delegația Moldovei a revenit acasă cu două 
medalii, dintre care una de cea mai înaltă 
probă, de la Campionatul European 
de judo desfășurat în perioada 19-21 

noiembrie curent la Praga, Cehia. 

„Bronzul” lui Denis Vieru

De asemenea, o prestație de 
zile mari la Europenele din Cehia 
a avut încă un membru al lotului 
național, Denis Vieru, care a evolu-
at în cântarul de 66 kg. În prima zi 
de concurs discipolul lui Veaceslav 
Bacal a cucerit medalia de bronz, 
demonstrând caracter și o tehnică 

impresionantă de luptă. În meciul 
de debut el l-a surclasat pe repre-
zentantul Irlandei, Nathon Burns 
(deținător al medaliei de bronz la 
Grand Prix Montreal 2019), iar 
în optimile de finală l-a învins pe 
ibericul Alberto Gaitero (campion 
european la tineret U-23 în 2018), 
în fața căruia a cedat anul trecut în 
finala Grand Prix Zagreb. 

În următorul meci judocanul 
nostru de 24 de ani a fost învins 
de sârbul Strahinja Bunčić („bronz” 
la Europenele de tineret U-23 din 
2017). Ulterior, chișinăuianul a 
trecut în recalificări de germanul 
Sebastian Seidl (locul III la Jocu-
rile Europene de la Baku 2015), 
obținând dreptul să lupte pentru 
distincția de bronz. În această con-
fruntare, Denis Vieru l-a surclasat, 
printr-un procedeu de waza-ari, pe 
georgianul de 27 de ani Vaja Marg-
velashvili (campion european în 
2016 și medaliat cu bronz la Mon-
dialele din 2017), luându-și revanșa 
pentru înfrângerea în fața acestuia 
în cadrul Jocurilor Europene de la 
Minsk 2019, înfrângere care l-a lă-
sat atunci pe atletul nostru în afara 
podiumului. Până la această luptă, 
scorul la partide dintre cei doi era 
de 3-1 în favoarea georgianului. 

Lotul Moldovei, îndrumat de 
selecționerul Valeriu Duminică, a 
mai fost reprezentat la Europenele 
de la Praga de Petru Pelivan, Va-
dim Bunescu, Nicon Zaboroșciuc, 
Cristina Blanaru (toți foști elevi ai 
LIRPS) și Dorin Goțonoagă, disci-
pol al școlii de judo Petrocub din 
Hâncești (antrenori Mihai și Ilie 
Buiuc). 

Cele mai multe medalii la Cam-
pionatul European 2020 au fost 
cucerite de judocanii din Franța 
(cinci de aur și trei de bronz), ei 
fiind urmați în clasament de Rusia 
(trei de aur, trei de argint și una de 
bronz) și Georgia (1-1-4).

Victor Sterpu

Denis Vieru

Iulian BOGATU
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T U T T I - F R U T T I

Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chișinău îți oferă 
posibilitatea de a publica anunțuri de vânzare-cumpărare.  

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

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

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

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

I n t e g r a m a

S u d o k u

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

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O blondă apetisantă citea o carte în parc, pe bancă. 
Ion se apropie de ea cu gând s-o agațe.

- Ce carte citiți, doamnă? - întrebă el.
- Teoria amorului. Aici scrie că cei mai virili băr-

bați sunt evreii și indienii.
- Doamnă, dați-mi voie să mă prezint: Ițic Win-

netou.

O domnișoară foarte frumoasă și conștientă de 
asta dă anunț la ziar: „Tânără frumoasă, disponibilă 
pentru relație serioasă, caut bărbat care să nu bea, 
să nu fumeze...”.

Într-o noapte, sună cineva la ușă. Tipa deschide. 
La ușă e un bărbat beat criță, cu țigara în colțul 
gurii, cu sticla de whisky în mână, care abia poate 
să deschidă gura:

- Am venit pentru anunțul din ziar.
- Măi nesimțitule, tu nu ai văzut ce scrie acolo? 

Să nu bea, să nu fumeze... Tu ce cauți aici?
- Am venit doar să-ți spun să nu te bazezi pe mine!

Un bărbat și soția sa stăteau la masă. Deodată, 
bărbatul zice:

- Te iubesc!
- Vorbești tu sau berea?
- Vorbesc eu... cu berea!

Un student nu prea știe la examen.
Profesorul: Măcar știi ce-i aia examen?
- Da, este atunci când doi oameni inteligenți 

vorbesc între ei.
- Dar dacă unul din ei este idiot?
- Celălalt pică.

- Bine te-am găsit, dragule!
- (printre dinți) Bine-ai venit, mamă-soacră, te 

așteptam.

- Ați primit mail-ul meu în care vă anunțam de vizită?
- Nu.
- Și-atunci de unde știai că vin?
- Mie întotdeauna când urmează să mi se întâmple 

o nenorocire, mi se zbate ochiul stâng.

Cele mai des întâlnite expresii înainte de trecerea 
în neființă:

- Nu e ceea ce pare, e numai o colegă de serviciu...
- A, e numai un pistol de jucărie!
- Numai peste cadavrul meu!
- Aruncă-mi odată toporul ăla!
- E destul de adâncă apa. Sar eu prima dată.
- Pe aici, băieți, nu este mocirlă!
- Dacă îmi crapă iarăși Windows-ul, mă împușc.
- Mamă, ce chelie urâtă ai!

- Mami, ce-i aia „amantă”?
- E o femeie rea, care ne fură din bugetul familiei!!
- Dar „amant”?
- Un nene bun, care-l ajută pe tat’tu!

Într-un avion la aterizare, stewardesa anunță 
în microfon:

- Avem o problemă!
Panică în avion. Lumea face cruci și se pregătește 

de dezastru!
Stewardesa continuă:
- Are cineva să schimbe o hârtie de 10 euro în 

două de 5?

O blondă merge cu peștișorul la veterinar.
- Eu cred că este epileptic, îi spune ea veteri-

narului.
Veterinarul aruncă o privire și răspunde:
- Mie mi se pare că e destul de liniștit.
- Stați, că încă nu l-am scos din apă!

TEATRE

Teatrul Național „Satiricus I.L. Caragiale”
28.11 „Revizorul” de Nicolai Gogol, ora 18.30.
29.11 „Maestrul și Margareta” de Mihail Bulga-

kov, ora 18.30.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
27.11 „Numitorul comun” – Monospectacol cu 

Andrei Sochircă, in memoriam Eugen Cioclea, ora 
18.30.

28.11 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 
18.30. 

29.11 „O istorie foarte simplă” de Maria Lado, 
ora 18.30. 

Teatrul „Luceafărul”
27-28.11 „Tata” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
29.11 „Testamentul” de Gh. Urschi, ora 18.00.
29.11 „Omul de zăpadă” de Matei Vișniec, ora 

12.00.

Teatrul Geneza Art
28-29.11 „Gardenia” de Elzbieta Chowaniec, ora 

19.00.
01-02.12 „Invitația la Vals” de Mihail Drumeș, 

ora 19.00.

Teatrul Național de Operă și Balet 
„Maria Bieșu”

29.11 „Frumoasa din Pădurea Adormită”, balet 
în trei acte de P.I. Ceaikovski, ora 17.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
29.11 „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă, ora 11.00.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
28.11 „Ursulețul Winnie-Pooh” de Alan Alexander 

Milne, ora 11.00.

SĂLI DE CONCERT

Filarmonica Națională 
„Serghei Lunchevici”

10.12 Palatul Republicii, Izvoarele romanței. Or-
chestra de Muzică Populară „Folclor”, prim-dirijor 
– Petre Neamțu. Soliști: Alina Mavrodin-Vasiliu 
(România), Alina Huțu (România), Silvia Goncear, 
Zinaida Bolboceanu, Mihail Muntean, Margareta 
Ivanuș, Diana Văluță, ora 18.00.

11.12 Palatul Republicii, Ambasada Italiei la Chi-
șinău. Concert Simfonic. Muzică din  filme celebre – 
100 ani de la nașterea lui  Federico Fellini. Orchestra 
Simfonică a Filarmonicii Naționale, prim-dirijor 
– Mihail Agafița, ora 18.00.

A F I Ș
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Independența pe care ai 
tendința să ți-o proclami 
în orice context social nu 
denotă încredere în sine. 
Această săptămână nu este 
tocmai potrivită pentru a 
lua decizii, de orice fel. În 
ceea ce privește cariera, te 
simți intimidat de colegi. E 
important să ai încredere în 
propriile abilități pentru a 
face față provocărilor.

Atunci când vine vorba 
de familie, ajungi să recu-
noști că nu te mai dedici ca 
altădată planurilor pe care le 
ai stabilite împreună cu cei 
dragi. Tot ce trebuie să faci 
în această perioadă e să îți 
dai voie să simți. Chiar dacă 
ești de părere că ți se fac 
anumite nedreptăți, totuși 
este important să acționezi 
cu maturitate și asumare.

Interpretările tale asupra 
evenimentelor din jur nu sunt 
întotdeauna dintre cele mai 
bune. Comunicarea din re-
lație are de suferit din cauza 
asta, iar tu o știi. Ești neliniș-
tit mereu și ceri foarte multe 
de la jumătatea ta. Pentru a 
evita disputele, apelează la 
o atitudine diplomată. Coor-
donarea colegilor este esenți-
ală la locul de muncă.

Ești blocat în esența 
anumitor întâmplări de 
care ai avut parte și încă 
acționezi prin prisma lor. 
Ai nevoie de apreciere 
constantă din partea ce-
lor din jur pentru a fi în 
armonie cu propria persoa-
nă. Această condiționare 
este periculoasă pe termen 
lung. În weekend este de 
preferat să te odihnești.

Vei încerca să aprofun-
dezi cât poți de mult înțele-
sul sau semnificația anumi-
tor relații din viața ta. În tot 
acest proces, Saturn poate fi 
denumit ca fiind păzitorul 
tău ancestral. Ușile către 
reușita în plan profesional 
ți se deschid larg în perioa-
da următoare. Ești tentat 
să depășești anumite limite 
impuse de mediul social.

Totul este la limită pen-
tru tine. Mai mult, nici starea 
psihică nu pare să te ajute 
să vezi lucrurile altfel. Poa-
te este indicată vacanța aia 
pe care o plănuiești de ceva 
timp. Relația cu partenerul 
romantic este tot ceea ce ai 
nevoie pentru a crește ca per-
soană, ca părinte, ca prieten. 
Concentrează-te doar pe ceea 
ce îți aduce împlinire!

Ești discret și această 
calitate te recomandă mai 
ales în acele situații când o 
astfel de atitudine este im-
perios necesară. De fiecare 
dată când ai senzația că cei 
din jur nu îți oferă ceea ce 
ai nevoie, trebuie să te în-
trebi dacă tu le oferi posi-
bilitatea de a te „accesa”. Îți 
concentrezi atenția asupra 
propriului spirit.

Vei adopta o atitudine 
încăpățânată în raport cu 
mai multe aspecte ale pro-
priei vieți. Poziția retrogra-
dă a mai multor planete te 
va agita destul de mult în 
apropierea weekend-ului 
și de aceea vei anula toate 
planurile pe care le aveai 
stabilite. Firea capricioasă 
nu te lasă să observi lucruri-
le dincolo de aparențe.

Te vei surprinde vorbind 
destul de des despre propri-
ile sentimente. Această săp-
tămână va pune la încercare 
relația pe care o ai. Pentru 
a reuși să eviți un conflict 
între tine și partener, ar fi 
bine să lucrezi la autocon-
trolul reacțiilor în momen-
tele tensionate. Trebuie să 
nu te mai lași condus de 
aparențele din jur.

Chiar dacă ești de păre-
re că majoritatea deciziilor 
sunt raționale, partea emo-
țională își spune cuvântul în 
multe dintre aspectele vieții 
tale. Chiar dacă îți dorești 
autenticitate, îți dai seama 
că nu reușești să faci com-
promisuri în acest sens. Te 
lași condus în orice moment 
de amalgamul de emoții 
care te încearcă. 

Atunci când simți că 
pierzi orice contact emoți-
onal cu cei din jur, preiei 
inițiativa. Nu îți place să 
lași lucrurile să decurgă 
de la sine deoarece îți este 
frică de riscurile pe care ți 
le asumi. Ai parte de odihnă 
și de relaxare și astfel reu-
șești să intri în profunzime 
în procesul de înțelegere a 
propriului organism. 

Ideile tale pot fi puse în 
aplicare atunci când crezi 
cu adevărat în ele. Modul în 
care reușești să te raportezi 
profesional la colegii de la 
birou te poate ajuta să dez-
volți relații autentice și de 
susținere reciprocă. Tot ceea 
ce trăiești în plan personal te 
distanțează de persoana iubi-
tă, dar știți amândoi că este 
doar o perioadă de tranziție.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Elena îl cunoscu pe Constan-
tin, un militar în rezervă care 
lucra ca agent de pază la firma 
lor. Avea 58 de ani, era văduv și 
avea trei copii însurați. La anii 
aceștia nu e chiar atât de ușor să 
se lege o relație între două per-
soane, pentru că romantismul din 
ei murise demult. Fiecare din ei 
trecuse printr-o dramă personală 
și dacă își ziceau în fiecare dimi-
neață bună ziua sau luau prân-
zul la cantina întreprinderii, nu 
însemna că el o curta sau că ea 
îi făcea ochi dulci. Erau doi oa-
meni în etate care gândeau la fel 
și aveau multe lucruri în comun. 
În special despre ce puteau să-și 
vorbească doi bătrâni? Firește 
că despre copii, nepoți, despre 
boli și despre colegii de serviciu.

Se mărită și Elena

La jumătate de an, au hotărât 
să se mute împreună, nu din mare 
dragoste, ci ca să nu se întoarcă 
în singurătatea din apartamen-
tele lor. Asta era partea cea mai 

grea din existența lor: să te întorci 
acasă și să n-ai cu cine schimba 
o vorbă. 

Valentin a aflat despre căsă-
toria Elenei de la copii și a rămas 
surprins că s-a măritat și încă cu 
un bărbat mai tânăr. Deși n-a vrut 
să recunoască, chestia asta l-a su-
părat: „Ce-i trebuia mâne-ta să 
se mărite? – îi spuse el fiicei. – Îi 
bătrână, are nepoți o grămada, de 
ei să aibă grijă!”. De parcă el nu 
făcuse același lucru.

Valentin se satură 
de a doua însurătoare

Și aici vreau să vă povestesc 
cum i-a mers lui Valentin în că-
sătoria nouă. Colega aceea de clasă 
copii nu avea. Nici măritată n-a 
fost. A trăit în concubinaj cu un 
bărbat care a stat pe spatele ei tot 
timpul cât s-au aflat împreună. 
L-a îmbrăcat, l-a încălțat și bani 
de buzunar i-a dat ori de câte ori 
avea nevoie, dar, într-o bună zi, 
acesta a găsit una mai tânără și 
mai bogată și a lepădat-o. Așa că 
Viorica prinsese ciudă pe bărbați și 
într-un fel se răzbuna și pe Valen-
tin pentru păcatele altora care au 
fost în viața ei. Era cam arțăgoasă 
din fire și putea în orice moment 
să provoace o ceartă din senin.

Se cam lehămetise Valentin de 
așa viață, de așa nevastă și îl bătea 
gândul uneori s-o lase, dar unde 
să se ducă acum, dacă îi lăsase 
Elenei și apartamentul din oraș, 
și casa de la țară? Umbla pe la 

L A  N O I  A C A S Ă

Cum s-a împlinit prezicerea 
din studenție (2)

copii, când la unul, când la altul, 
să vadă în care familie ar putea 
să se aciueze dacă o părăsește pe 
Viorica. Și simțea că în familiile 
copiilor loc nu are. Locuia în spații 
mici și ori nu-i plăcea ginerele, ori 
nora nu-i convenea, dar simțea că 
locul lui e în altă parte. Pe cât de 
ușor a divorțat de Elena, cu și mai 
multă repeziciune a terminat-o 
cu Viorica.

Știind că Elena locuiește la ac-
tualul ei soț, a rugat-o să-i permi-
tă, până își rezolvă el problema, 
să locuiască în apartamentul lor 
din oraș. În scurt timp, se simțea 
acolo de parcă nici n-ar fi fost cei 
trei ani lipsă de acasă. Atât că nu 
era Elena acasă și nici copiii nu-l 
vizitau atât de des ca atunci când 
locuiau părinții împreună. 

Elena s-a adaptat foarte ușor în 
familia lui Constantin, copiii lui 
au primit-o cu simpatie, pentru că 
înțelegeau că unui bărbat singur 
îi este greu să ducă o gospodărie. 
Fetele lui au răsuflat ușurate că 
s-a găsit o femeie să-i spele și să-i 

facă o mâncare caldă, și mai ales 
că apartamentul lui devenise mai 
primitor.

Nevasta cu doi soți

Așa treceau anii și, când se în-
sura vreun nepot de-al Elenei, în 
capul mesei ea se trezea cu doi 
soți alături, pentru că nu lipseau 
niciodată de la aceste evenimente 
Valentin și Constantin, actualul și 
fostul soț al Elenei. Cu timpul, ru-
dele s-au obișnuit atât de mult să-i 
vadă împreună încât îi luau peste 
picior, pentru că aceștia se așezau 
totdeauna alături pe la petreceri, 
aveau ce-si aminti, ce-și povesti 
și aveau cunoștințe comune, pe 
care le legau într-un clan mare și 
prietenos.

Atunci când s-a îmbolnăvit Va-
lentin, să fi avut poate vreo 74 de 
ani, cine credeți că îngrijea de el? 
Elena, firește, care la început se 
ducea cu mâncare și cu toate cele 
trebuincioase în apartamentul lor 
de odinioară, ea îi cumpăra me-

dicamente, îl însoțea la medic, îi 
făcea pansamentele. Avea Valentin 
o rană la picior, care nu se prin-
dea și spuneau medicii că ar putea 
să se transforme în cangrenă. De 
fapt așa a și fost. Și când i-au tăiat 
piciorul de la genunchi, Elena și 
Constantin l-au luat în apartamen-
tul lor ca să-l caute mai ușor acolo, 
să le fie lor mai la îndemână ori 
de câte ori avea el nevoie.

Cu atâția copii și nepoți, 
moare fără lumânare

Era o relație stranie între acești 
trei bătrâni, pe care o comentau 
copiii, nepoții, rudele, dar ei erau 
la vârsta când nu le mai păsa de ce 
spune gura lumii. Cineva i-a su-
gerat Elenei să-l ducă pe Valentin 
la un azil de bătrâni. Nu se dădea 
Elena de frică și de rușine de gura 
lumii, dar, pentru că niciunul din 
copiii lui Valentin nu s-a oferit să-l 
ia în familia lui, ideea asta începu 
să-i placă Elenei. Era de acum în 
etate și nu avea puteri să îngri-
jească de un bolnav atât de grav.

Probabil, faptul că a ajuns în-
tr-un azil l-a distrus definitiv pe 
Valentin. Acolo îl vizitau și mai rar 
copiii și Elena nu se ducea decât 
o dată pe săptămână la el. Așa a 
și murit, singur, cu atâția copii și 
nepoți, fără să-i țină cineva lumâ-
narea. L-au înmormântat cei de 
la azil. E adevărat că frumoasă și 
bogată ceremonie a fost. Copiii, 
nepoții și strănepoții au venit să-l 
petreacă pe ultimul drum. 
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Luni, 30 noiembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Gala umorului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
14.00 Telejurnal Sport
14.50 Filler călătorie
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cantec și 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 Știri+Tema zilei
20.45 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
20.50 Tu votezi România!
21.45 Tu votezi România 9
22.10 Câștigă România!
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Femei de 10, bărbați 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 
Craiova
10.45 Serial
12.00 Teleshopping
12.30 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbește corect!
13.30 Guști! Și apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
14.00 Telejurnal Știri
15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbește corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei
20.50 Tu votezi România!
21.45 Tu votezi România 9!
22.20 Film: Michel Vaillant
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Guști! Și apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
02.10 Film: Michel Vaillant
03.50 Meteo
03.55 Telejurnal Știri Tema zilei
04.35 Dispăruți fără urmă
05.30 Vorbește corect!
05.35 Serial: Furtună la palat

TVR 2

07.10 Film: Pentru patrie
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: Calvarul prizo-
nierilor de razboi
10.00 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.35 Film: Angela merge mai 
departe
15.00 Iarna amintirilor
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 Câștigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câștigă România!
01.10 Film: Angela merge mai 
departe
02.30 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile

07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Cântec, dor și omenie
10.30 Portrete în timp
11.00 Bună seara!
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur și simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Cântec, dor și omenie
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Bucătăria mediteraneană a 
lui Trish
18.40 Respiro
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Magia naiului
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri Externe
23.30 Serial La patru ace

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha și ursul
07.35 Cu frații Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom și prietenii lui
08.35 modificare grilă de programe
10.00 Curiosul George

10.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie și prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Cei trei purceluși
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Lego: Prietenele din Heartla-
ke City
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
18.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
18.30 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.35 Barbie în Printesa Insulei 
Magice
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 modificare grilă de programe
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile
14.00 Lecții de viață
15.00 La Măruță
17.00 Știrile
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile
20.30 Las Fierbinți
22.30 Ferma
00.30 Știrile
01.00 Film Batman vs. Superman: 
Dawn of Justice
04.00 Lecții de viață
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc

00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Știrile Pro TV
04.30 Regina

Jurnal TV

07.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Trigger
13.00 Lupta în bucate
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme și 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 Știri 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 Știri 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 Știrile TV8
19.45 Муз/ф Манолете
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Știrile TV8
02.45 Cutia neagră
04.00 Муз/ф На глубине 6 футов

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial fără privirea ta
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 și neliniștit
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 țigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de țigan
03.45 Ce se întâmplă,                     
doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Fără privirea ta

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Serial: Dragoste și ură, ep. 
783
08.45 Film: AMINTIRI DULCI 
AMARE
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
443
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 43
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
446
20.00 Serial: Dragoste și ură, ep. 
784
21.00 Film: VÂNĂTORUL
23.15 Film: IMPERIUL, ep. 5+6
01.15 Iubire interzisă - Dragoste cu 
năbădăi
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.00 Telemagazin.                       
Oferta zilei
08.00 Т/с Спросите у осени
10.00 Т/с Нити судьбы
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Нити судьбы
12.15 Т/с Королева игры
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Королева игры
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Страх в твоем доме
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Нити судьбы
18.55 Reporter
19.30 Т/с Нити судьбы
20.30 Т/с Спросите у осени
22.30 Vorbe bune cu Lilu
23.30 Reporter
00.00 Страх в твоем доме
01.00 Мистические истории

STS Mega

05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Воронины
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Воронины
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 Т/с Отель Элеон
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с 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

Marți, 1 decembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Aniversarea Zilei Naționale a 
României
12.00 Documentarul TVRi
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 150 de ani de la întemeierea 
dinastiei regale în România - 
Ferdinand și Maria - între datorie 
și destin
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Noi suntem români
16.30 5 x 5 minute de istorie
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.45 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
20.50 Drag de România mea!
22.10 Câștigă România!
23.00 Dăruiește Românie! 2 ani
01.00 Cantec și poveste

01.55 Engleza la minut
02.00 Dosar România
03.00 Documentarul TVRi
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
10.00 Aniversarea Zilei Naționale a 
României
12.00 Omul care dăruiește oglinzi
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbește corect!
13.30 Guști! Și apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Noi suntem români
16.30 Port valoare și splendoare, 
ep. 1
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Concert extraordinar Gheor-
ghe Zamfir și prietenii
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport Mereo
21.10 Film: Nemuritorii

23.00 Dosar România
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Film: Nemuritorii
02.30 Guști! Și apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
02.55 Dosar România
03.45 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport Mereo
04.35 Adevăruri despre trecut
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 Documentar: La un pas de 
România
09.35 Film: Dumbrava minunată
10.58 Filler 01 decembrie
11.00 Câștigă România!
11.58 Filler 01 decembrie
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Drag de România Mea
15.00 Filler 01 decembrie
15.05 Al patrulea gong - Apel la 
supraviețuire
15.58 Filler 01 decembrie
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.28 Filler 01 decembrie
17.30 România… în bucate
17.56 Filler 01 decembrie
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.58 Filler 01 decembrie
21.00 Destine ca-n filme
21.58 Filler 01 decembrie
22.00 D’ale lu’ Mitică
22.58 Filler 01 decembrie
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câștigă România!
01.10 Film: Cowboy 105’
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Chișinău: ieri și azi
09.45 Vector european
10.15 La noi în sat
11.00 Prin muzică în Europa
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur și simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria mediteraneană a 
lui Trish
18.35 Respiro
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 stil nou
21.50 Cântec, dor și omenie
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri Externe
23.30 Evantai folcloric

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha și ursul
07.35 Cu frații Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom și prietenii lui
08.35 Poveste cu dinozauri
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Pettson și Findus
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Lego- Prietenele din Heartla-
ke City

17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
18.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
18.30 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.35 Barbie aventuri cu prințese
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu și Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile
11.00 Vorbește lumea
12.30 Știrile
13.30 Film Moromeții 2
16.00 3 mm

16.30 La Măruță
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile
20.30 Vocea Reuniunea
23.30 Film Pe malul mării
02.00 Film Killer Elite
04.30 Halep Documentar
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
11.00 Vorbește lumea
12.30 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Acasă la Români
15.15 Lecții de viața
16.00 3 mm (Documentar Halep)
16.30 La Măruță
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
22.00 Regina
23.30 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
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 și 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

TV8

06.00 Cutia neagră
07.10 Știrile 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 Știri 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
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Американец
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Știrile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф Помни меня

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
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06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial fără privirea ta
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 și neliniștit
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 țigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de țigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Fără privirea ta

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste și ură, ep. 
784
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 43
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
444
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 44
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
447
20.00 Serial: Dragoste și ură, ep. 
785
21.00 Film: CRIMĂ ÎN DEȘERT
23.00 Film: VÂNĂTORUL
01.15 Nebuni de iubire
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național 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 Нити судьбы
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Нити судьбы
12.15 Т/с Королева игры
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Королева игры
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Страх в твоем доме
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Нити судьбы
18.55 Reporter
19.30 Т/с Нити судьбы
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 Отель Элеон
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Отель Элеон
19.00 Т/с Нагиев на         
карантине
19.30 Т/с Психологини
21.30 Т/с Гости из прошлого
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin.                        
Oferta zilei

Miercuri, 2 decembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Dispăruți fără urmă
12.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
14.00 Telejurnal Sport
14.50 Filler călătorie
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cantec și 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 Știri+Tema           
zilei
20.45 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
20.50 Tu votezi România!
21.45 Tu votezi România 9
22.10 Câștigă România!
23.00 Tu votezi România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dispăruți fără urmă
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
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 
Craiova
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbește corect!
13.30 Guști! Și apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
14.00 Telejurnal Știri
15.10 Conviețuiri
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbește corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei
20.50 Tu votezi România!
21.45 Tu votezi România 9!
22.20 Adevăruri despre trecut
23.20 Serial: Destinație: Marte, 
ep. 2
00.10 Telejurnal Sport Meteo
00.55 Serial: Comisarul Rex
01.51 Guști! Și apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
02.15 Serial: Destinație: Marte, 
ep. 3
03.05 Ora regelui
03.55 Telejurnal Știri Tema zilei
04.35 Replay
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 Teleșcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 360°-GEO
15.00 Teleșcoala 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 Câștigă România!
21.10 FilmLumea lui Po
22.55 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Câștigă România!
00.50 Film: Lumea lui Po
02.25 Telejurnal
02.55 Film: Dumbrava minunată
04.10 360°-GEO
05.05 Memorialul Durerii

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului

06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 F/d
10.30 Dor de voi. Emisiune mu-
zicală
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur și 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 Svitanok
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria mediteraneană a 
lui Trish
18.40 Respiro
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 Butonul roșu
21.00 Știrile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri Externe
23.30 Renaștem impreună. Concert 
simfonic

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber

07.00 Masha și ursul
07.35 Cu frații Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom și prietenii lui
08.35 Pettson și Findus
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Printesa Insulei 
Magice
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Lego- Prietenele din Heartla-
ke City
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
18.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
18.30 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.35 Cu frații Kratt în sălbăticie
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu și Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile
14.00 Lecții de viață
15.00 La Măruță
17.00 Știrile
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile
20.30 Visuri la cheie
22.30 Ferma
23.30 Știrile
00.00 Serial Self/less
02.30 Vorbește lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță

17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Știrile 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 și 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 Știrile 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 Știri 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 Știrile 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 Știrile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Муз/ф Джуди

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial fără privirea ta
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 și neliniștit
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 țigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de țigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Fără privirea ta

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste și ură, ep. 
785
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 44
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
445
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 45
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
448
20.00 Film: MACHETE: UCIGAȘ 

MESERIAȘ
22.15 Film: MISIUNE FINALĂ
00.00 Film: CRIMĂ ÎN DEȘERT
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național 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 Нити судьбы
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Нити судьбы
12.15 Т/с Королева игры
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Королева игры
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Страх в твоем доме
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Нити судьбы
18.55 Reporter
19.30 Т/с Нити судьбы
20.30 Т/с Спросите у осени
22.30 Vorbe bune cu Lilu
23.30 Reporter
00.00 Страх в твоем доме
01.00 Мистические истории

STS Mega

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Воронины
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Воронины
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 Т/с Отель Элеон
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Отель Элеон
19.30 Т/с Психологини
21.30 Т/с Гости из прошлого
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Joi, 3 decembrie

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 dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Tu votezi România!
14.00 Telejurnal Sport
14.45 Filler călătorie
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cantec și 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 Știri+Tema zilei
20.45 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
20.50 Tu votezi România!
21.45 Tu votezi România 9
22.10 Câștigă România!
23.00 A doua Românie 6 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Adevăruri despre trecut
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
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 Cluj
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tu votezi România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbește corect!
13.30 Guști! Și apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
14.00 Telejurnal Știri
15.10 Akzente
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Comisarul Rex

19.30 Vorbește corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei
20.50 Tu votezi România!
21.45 Tu votezi România 9!
22.20 Dispăruți fără urmă
23.20 Serial: Destinație: Marte, 
ep. 3
00.10 Telejurnal Sport Meteo
00.55 Serial: Comisarul Rex
01.51 Guști! Și apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
02.15 Serial: Destinație: Marte
03.05 Eu pot!
03.55 Telejurnal Știri Tema zilei
04.35 Profesioniștii…
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 Teleșcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 360°-GEO
15.00 Teleșcoala 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 Câștigă România!
21.10 Film: Misterele Aurorei 
Teagarden: o aventură ilicită
22.45 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Câștigă România!
00.45 Film: Misterele Aurorei 
Teagarden: o aventură ilicită
02.10 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 360°-GEO
05.00 Filler călătorie iarnă
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 F/d
10.15 Respiro
10.30 Moldova de Patrimoniu
11.00 Butonul roșu
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur și simplu
13.35 Cine vine la noi!
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.30 Portrete în timp
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria mediteraneană a 
lui Trish
18.40 Cântec, dor și omenie
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 F/d
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu

23.05 Știri Externe
23.30 Prin muzică în Europa

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha și ursul
07.35 Cu frații Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom și prietenii lui
08.35 Thomas și prietenii săi: O 
lume mare! Aventuri mari!
10.00 Curiosul George
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10.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie aventuri cu prințese
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Lego: Prietenele din Heartla-
ke City
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
18.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
18.30 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.35 Poveste cu dinozauri
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu și Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile
14.00 Lecții de viață
15.00 La Măruță
17.00 Știrile
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile
20.30 Las Fierbinți
21.30 Ferma
23.30 Știrile
00.00 Film By the Sea
02.30 Vorbește lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.15 Regina
22.45 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Știrile 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 și 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 Știrile 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 Știri pe scurt
12.15 Муз/ф Джуди
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Страховщик
17.45 Politiсa
19.00 Știrile 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 Știrile TV8

02.45 Politiсa
04.00 Х/ф Пеле: рождение 
легенды

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial fără privirea ta
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 și neliniștit
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 țigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de țigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Fără privirea ta

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 45
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
446
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
449
20.00 Serial: Dragoste și ură, ep. 
786
21.00 Film: DE-A ȘOARECELE ȘI 
PISICA
23.15 Film: MACHETE: UCIGAȘ 
MESERIAȘ
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național 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 Нити судьбы
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Нити судьбы
12.15 Т/с Королева игры
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Королева игры
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Страх в твоем доме
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Нити судьбы
18.55 Reporter
19.30 Т/с Нити судьбы
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 națională
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 Отель Элеон
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Отель Элеон
19.30 Т/с Психологини
21.30 Т/с Гости из прошлого
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС

01.00 Muzica la CTC

Vineri, 4 decembrie

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 și delicatețuri
12.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Sport
14.45 Filler călătorie
14.55 Vorbește corect!
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 Dăruiește Românie! 2 ani
22.30 A doua emigrare
23.00 Gala umorului
01.00 Politică și delicatețuri
01.55 Engleza la minut
02.00 Dăruiește Românie!
03.30 A doua emigrare
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Port valoare și splendoare, 
ep. 1
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbește corect!
13.30 Micile vedete în bucătărie
14.00 Telejurnal Știri
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.10 Serial: Furtună la palat
18.25 Handbal masculin Liga Zim-
brilor. Etapa 12
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
21.10 Film: Legionarul
23.00 #Creativ
23.30 Fan/Fun urban
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Politică și delicatețuri
01.45 Film: Legionarul
03.25 Omul care dăruiește oglinzi
04.15 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
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 Teleșcoala Redifuzare
09.55 Engleză la minut
10.00 Ferma
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 România… în bucate
16.25 Handbal masculin Liga Zim-
brilor Etapa 12
18.00 Distracțiile 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, bărbați de 10
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu știai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Portrete în timp
06.35 Poezii
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața

08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
08.30 Domnului să ne rugăm
10.00 Artelier
10.30 Art - club (rus.)
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Musafirul
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur și simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.55 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Bucătăria mediteraneană a 
lui Trish
18.45 Respiro
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 Bună seara!
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
21.45 Cântec, dor și omenie
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri 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 și ursul
07.35 Cu frații Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom și prietenii lui
08.35 Coconut, micul dragon - 
Aventuri în junglă
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Cu frații Kratt în sălbăticie
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Lego: Prietenele din Heartla-
ke City
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
18.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
18.30 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.35 Pettson și Findus

22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu și Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile
14.00 Lecții de viață
15.00 La Măruță
17.00 Știrile
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile
20.30 Film Identitatea lui Bourne
23.00 Film Greu de ucis
01.45 Explozie în ring: bestii dez-
lănțuite la Cluj!
02.45 Superspeed la Pro TV
03.30 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Știrile Pro TV
04.30 Regina

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 și Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Filme și Staruri
18.00 Agricool
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Триггер
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Ora Expertizei
06.00 Asfalt de Moldova

TV8

06.00 Politiсa
07.10 Știrile TV8
08.00 Х/ф 2: 22
10.00 Новости
10.30 Cutia neagră
11.45 Teleshopping
12.00 Știri 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 Știrile TV8
19.45 Х/ф Голограмма для 
короля
21.30 Întreabă Ghețu
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.15 Х/ф Молода и прекрасна
02.00 Știrile TV8
02.45 Întreabă Ghețu
04.00 Х/ф Лучшее во мне

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial fără privirea ta
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 și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinței
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de țigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de țigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Pe tărâmul dorinței

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragoste și ură, ep. 
786
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăci-
te, ep. 447
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
450
20.00 Serial: Dragoste și ură, ep. 
787
21.00 Film: PRINȚESA VAMPI-
RILOR
23.00 Film: MISIUNE FINALĂ
00.45 Miezul problemei
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național 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 Королева игры
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Королева игры
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Королева игры
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Т/с Королева игры
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Поле Чудес
18.55 Reporter
19.30 Т/с Королева игры
20.30 Т/с Спросите у осени
22.30 Vorbe bune cu Lilu
23.30 Reporter
00.00 Serial
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 Отель Элеон
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Отель Элеон
19.30 Т/с Погнали
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC

Sâmbătă, 5 decembrie

TVR Moldova

07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Cap compas
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.40 Discover România
11.50 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Identitate Basarabia
15.00 Vedeta populară
17.00 Concert Madrigal Best of
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Reteaua de idoli
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Mușchetarii în vacanță
00.40 Identitate Basarabia
01.05 Destine ca-n filme
02.00 Film: Mușchetarii în vacanță
03.40 Cap compas
04.05 Reteaua de idoli
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Concert Madrigal Best of
06.45 Discover România

TVR 1

07.00 Fan/Fun urban
07.30 România veritabilă
08.00 Tezaur folcloric
09.00 Micile vedete în bucătărie
09.30 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 #Creativ
12.00 Eu pot!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Cooltura
16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Arhiva de Aur
23.45 Dosar România
00.45 Profesioniștii…
01.45 Lumea azi
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02.15 Cooltura
02.40 Sport
02.50 Meteo
02.55 Telejurnal Sport
03.45 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Strop și balonaș
09.00 MotorVlog
09.30 Generația Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecați în Carpați
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Frați de viță
17.30 MotorVlog
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 FilmDumnezeu iartă, eu nu!
22.05 Serial: Viața visată
23.00 Distractiile lui Cazacu
23.35 Zile cu stil
00.30 Film: Dumnezeu iartă, eu nu!
02.25 Serial: Viața visată
03.20 Sport
04.00 E vremea ta!
04.15 Serial: Strop și balonaș
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu știai
06.00 Generația Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Artelier
06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Rosie și 
prietenii săi
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul

12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Dor de voi. Emisiune mu-
zicală
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 F/d
15.10 Respiro
15.20 MeseriAșii
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Știrile (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 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Film La patru ace
22.50 Știrile (rus.)
23.10 Știri 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 Adven-
tures
08.00 Barbie în basmul modei 
pariziene
09.25 Barbie în Cele 12 Prințese 
Balerine
10.50 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Poveste cu dinozauri
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Lego: Prietenele din Heartla-
ke City
17.00 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
18.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.35 Thomas și prietenii săi: O 
lume mare! Aventuri mari!

22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu și Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Lecții de viață
07.00 Știrile
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film Hai să cântăm!
13.15 Ferma
16.00 Vocea României
19.00 Știrile
20.00 Film Singur acasă
22.00 Film Jaf cu stil
00.00 Film Jurnalul lui Bridget 
Jones
02.00 Film Bourne Identity
04.15 Film Sing

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.30 La Măruță
12.00 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Știrile Pro TV
13.15 ApropoTv
14.00 Lecții de viața
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 Știrile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinți
21.30 Regina
22.45 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecții de viața
01.30 Arena bucătarilor
01.45 Superspeed
02.15 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
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 Vanturile, Valurile
14.00 Zona VIP
14.45 Teleshopping
15.00 Ora Expertizei
17.00 Filme și 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 Ghețu
07.10 Știrile 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
17.00 Ediție specială cu Sergiu 
Niculiță
17.45 Întreabă Ghețu
19.00 Știri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Regionalii
22.25 Х/ф Добро пожаловать к 
Райли
00.15 Știri de week-end
01.00 Regionalii
01.50 Х/ф Отель для самоубийц
03.30 Știri de week-end
04.00 Х/ф Добро пожаловать к 
Райли

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Pe tărâmul dorinței
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 Pe tărâmul dorinței

15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinței
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de țigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de țigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Pe tărâmul dorinței

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
448
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.00 Film: SAM WHISKEY
16.15 Film: DE-A ȘOARECELE ȘI 
PISICA
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 451
20.00 Iubire interzisă - Dragoste cu 
năbădăi
21.45 Nebuni de iubire
23.30 Poamă acră
01.30 Albumul Național
03.15 Vouă
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.00 Vorbe bune cu Lilu
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Поле Чудес
10.00 Т/с Спросите у осени
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Спросите у осени
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Спросите у осени
16.00 Teleshopping
16.20 Т/с Спросите у осени
21.20 Мистические истории
23.20 Поле Чудес
00.20 Страх в твоем доме

STS Mega

06.00 Шоу Супермамочка
08.00 Шоу Про100 кухня
08.30 Mama mia
09.30 Шоу Про100 кухня
10.30 Teleshopping
11.00 Лица улиц
12.00 Teleshopping
12.30 Шоу Русские не смеются
13.30 Telemagazin. Oferta zilei
14.30 Т/с Гости из прошлого
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Шоу Уральских пельменей
19.30 Шоу Русские не смеются
20.30 Т/с Любовь в нерабочие 
недели
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC

Duminică, 6 decembrie

TVR Moldova

07.00 Tu votezi România!
08.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Film: animatie pentru copii 
Linxy
10.00 Tu votezi România!
11.00 Viața satului
12.00 Tu votezi România!
12.10 Viața satului
13.00 Tu votezi România!
13.25 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
15.00 Drag de România mea!
17.00 La un pas de România
17.30 Breaking Fake News
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.30 Tu votezi România 9
23.30 Concert extraordinar Gheor-
ghe Zamfir și prietenii
00.50 Discover România
01.00 Garantat 100%
02.00 Dăruiește Românie! 2 ani
04.00 Conexiuni
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 La un pas de România
06.30 Breaking Fake News

TVR 1

07.00 Tu votezi România!

08.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 Tu votezi România!
11.00 Viața satului
12.00 Tu votezi România!
12.10 Viața satului
13.00 Tu votezi România!
13.25 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Politică și delicatețuri
16.00 Tu votezi România!
16.30 Port valoare și splendoare, 
ep. 2
17.00 Exclusiv în România
17.55 MomentArt
18.00 Tu votezi România!
18.55 Dosar România
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal
20.30 Tu votezi România 9! - rezul-
tate alegeri
22.00 Tu votezi România 9!
23.40 Replay
00.40 Teleenciclopedia
01.40 Tezaur folcloric
02.10 Dosar România
02.40 România veritabilă
03.05 Sport
03.25 Telejurnal
03.45 M. A. I. aproape de tine
04.10 Pro Patria
04.35 Universul credintei
05.25 Banii tăi
05.55 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Frați de viță
12.30 Sănătate cu de toateediția 27
13.10 Film: Acțiunea Zuzuc
14.45 Discover România
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Cianura… și picătura 
de ploaie
22.10 Film: Ginger și Rosa 90’
00.00 MotorVlog
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Acțiunea Zuzuc
02.35 Telejurnal
03.05 E vremea ta!
03.20 Film: Cianura… și picătura 
de ploaie
05.00 Ferma
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.35 F/d
11.40 Abraziv
12.00 C. Moscovici. Antologia 
adevărului
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.05 Reporter pentru sănătate
16.30 Moldovenii de                         
pretutindeni

17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău: ieri și azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 O singură planetă
21.00 Știrile
21.20 Prin muzică în                         
Europa
22.20 Știrile (rus.)
22.40 Zapovednik
22.55 P. I. Ceaicovschi. Evgheni 
Oneghin

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
08.00 Barbie în Cele 12 Prințese 
Balerine
09.25 Barbie în basmul modei 
pariziene
10.50 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Pettson și Findus
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Lego: Prietenele din Heartla-
ke City
17.00 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
18.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la              
treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.35 Coconut, micul dragon - 
Aventuri în junglă
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu și Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Lecții de viața
07.00 Știrile
10.45 Film Home Alone
13.00 Știrile
13.30 Apropo TV
14.30 Ferma
15.30 Visuri la cheie
17.30 Știrile
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile
21.30 Film Legenda călărețului 
singurătic

00.45 Film Străin la ușa ta
02.45 Apropo TV
03.45 Superspeed la Pro TV
04.15 România, te iubesc!
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.45 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Lecții de viața
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecții de viața
17.30 Știrile Pro TV
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Știrile Pro TV - special
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 Știrile Pro TV
03.00 Știrile Pro TV - special
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 și 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 Știri 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 Iubește viața
13.10 Autoblog
13.40 Х/ф Белоснежка: месть 
гномов
15.45 Teleshopping
16.00 Reporter de Gardă
16.15 Punct și de la capăt
17.00 Наша американская 
история
18.00 Cutia neagră. Plus
18.30 Oamenii zâmbărele, ep. 10
19.00 Știri 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 Știri de week-end
01.30 Regionalii
02.20 Punct și de la capăt
03.10 Iubește viața
04.00 Х/ф Несносные леди

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Pe tărâmul dorinței
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 Pe tărâmul dorinței
 15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinței
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de țigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de țigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
449
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.15 Film: SAM WHISKEY
12.30 Stan și Bran - momente de 
exceptie
13.00 Start show România
15.45 Stan și Bran - momente de 
exceptie
16.45 Iubire interzisă - Dragoste cu 
năbădăi
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
452
20.00 Film: E GREU SĂ SPUI TE 
IUBESC
00.00 Start show România
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV

Canal 2

06.00 Vorbe bune cu Lilu
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Т/с Нити судьбы
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Нити судьбы
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Нити судьбы
16.00 Teleshopping
16.20 Т/с Нити судьбы
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

P R O G R A M E  T V
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Trădătorul de neam

El are, după cum e logic,
Și arbore genealogic,
Dar nimeni nu îi e de vină 
C-al său e făr’ de rădăcină!...

Gheorghe BÂLICI

Regina Elisabeta a II-a și 
prințul Philip marchează 
73 de ani de căsătorie

longevive relații din istoria mo-
narhiei britanice.

Regina și ducele în vârstă de 
99 de ani, care s-a retras din ac-
tivitățile publice, petrec perioada 
de izolare la castelul Windsor, în 
Anglia, iar celebrările aniversare 
sunt așteptate să fie discrete.

În noua fotografie dată publi-
cității, regina poartă o rochie din 
lână bleu-pal creată de Stewart 
Parvin și o broșă în formă de 
crizantemă decorată cu safire și 
diamante montate în platină.

În afară de copiii ducelui și 
ducesei de Cambridge, Regina și 
prințul au de asemenea alți cinci 
strănepoți, printre care și Archie, 
în vârstă de un an, fiul ducelui și 
ducesei de Sussex, care în prezent 
locuiesc în California.

La începutul acestei luni, suve-
rana a fost văzută purtând o mască 
facială pentru prima dată în public 
în timpul unui pelerinaj privat la 
monumentul Soldatului Necunos-
cut de la Westminster Abbey.

Agerpres

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Rămășițele bine 
conservate a doi 
bărbați, descoperite 
în ruinele 
orașului Pompei

Arheologii au descoperit rămă-
șițele bine conservate a doi băr-
bați care au murit arși de erupția 
vulcanică ce a distrus orașul antic 
Pompei în anul 79 d. Hr., a anun-
țat sâmbătă ministrul Culturii din 
Italia, potrivit Reuters.

Unul dintre aceștia era pro-
babil un bărbat cu o poziție so-
cială înaltă, cu vârsta cuprinsă 
între 30 și 40 de ani, care mai 
păstra încă urmele unei peleri-
ne din lână prinse sub bărbie. 
 
Cel de-al doilea, cu vârsta cuprin-
să între 18 și 23 de ani, purta o 
tunică și a avea câteva vertebre 
rupte, indiciu că ar fi fost un sclav 
care făcea muncă grea.

Rămășițele au fost descoperite 
în Civita Giuliana, la 700 de me-
tri nord-vest de centrul anticului 
Pompei, într-o încăpere subterană 
din vecinătatea unei vile unde se 
fac săpături.

Dantura și oasele s-au conser-
vat, iar cavitățile unde se aflau 
țesuturile moi au fost umplute 
cu ipsos, lăsat să se întărească, 
iar apoi excavat pentru a pune în 
evidență conturul trupurilor.

„Aceste două victime erau 
probabil în căutarea unui adă-
post când au fost spulberate de 
curentul piroclastic aproximativ 
la ora 9 dimineața”, a spus Mas-
simo Osanna, directorul sitului 
arheologic. „Au murit prin șoc 
termic, după cum demonstrează 
picioarele și mâinile încleștate”.

Ministrul Culturii, Dario Fran-
ceschini, a precizat într-un comu-
nicat că această descoperire sub-
liniază statutul orașului Pompei 
„drept un loc incredibil pentru 
cercetare și studiu”.

Pompei, situat la 23 de kilo-
metri sud-est de Napoli, avea 
circa 13.000 de locuitori atunci 
când a fost îngropat sub cenușă 
vulcanică, pietre ponce și țărână, 
rămânând încremenit în timp.

Ruinele orașului au fost desco-
perite abia în secolul al XVI-lea, 
iar săpăturile arheologice orga-
nizate au început în jurul anului 
1750. Cu toate acestea, în vremuri 
mai recente, atenția s-a concentrat 
pe conservarea ruinelor expuse 
care au început să se dezintegreze.

Agerpres

Cererea de curcani, în scădere 
din cauza restricțiilor

INDICE    1 LUNĂ  3 LUNI  6 LUNI  12 LUNI

PM 21125 (PERS. FIZICE)    35,20  105,60  211,20  422,40 

PM 21125/23 (PENS., INVAL., STUD.)   32,20  96,60  193,20  386,40 

`PM 21125/24 (PERS. JURIDICE)     40,0      120,0     240,0       480,0 

Regina Elisabeta a II-a și prin-
țul Philip, duce de Edinburgh, au 
marcat cea de-a 73-a aniversare 
a căsătoriei printr-o fotografie în 
care apar deschizând o felicitare 
de la copiii ducelui și ducesei de 
Cambridge, informează bbc.com.

Felicitarea, făcută de mână, 
a fost creată de prințul George, 
prințesa Charlotte și prințul Louis 

și este decorată cu numărul ‚’73’’.
Fotografia a fost făcută la în-

ceputul acestei săptămâni în Oak 
Room de la castelul Windsor.

Regina Marii Britanii (94 de 
ani) s-a căsătorit cu locotenentul 
Philip Mountbatten pe 20 noiem-
brie 1947, pe când avea 21 de ani.

Regina Elisabeta a II-a și prin-
țul Philip dețin recordul celei mai 

Restricțiile impuse de autoritățile americane din 
cauza Covid-19 au redus puternic cererea de curcani 
înainte de Thanksgiving Day, Ziua Recunoștinței, 
care se sărbătorește în SUA în a patra zi de joi din 
luna noiembrie în fiecare an, potrivit unui reportaj 
Reuters citat de news.ro.

Fermierul american Greg Gunthor, de exemplu, 
a sacrificat pe tot parcursul verii curcani cu greutăți 
cuprinse între 15-24 de pounds (6,8-11 kilograme) 
la ferma sa din nord-estul Indianei, pentru a-i vinde 
de Thanksgiving magazinelor, restaurantelor şi 
familiilor din regiunea Midwest a Statelor Unite.

Dar, în timp ce cazurile COVID-19 sunt în creș-
tere, orașele şi statele americane îi îndeamnă pe 
americani să rămână acasă, cu câteva săptămâni 
înainte de vacanță, cumpărătorii au schimbat co-
menzile pentru păsări întregi în comenzi pentru 
piept de curcan.

Comercianții au redus prețurile pentru curcanul 
întreg cu aproximativ 7%, până la o medie de 1,21 

dolari pe pound, cel mai scăzut nivel după 2010, 
potrivit Federației Biroului American Farm. 

Rfi.ro
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„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!


