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Ţara mea 
de dor

Se pare că am mai vorbit despre 
asta. Eram în clasa a IX-a a Şcolii 
Medii nr. 1 din Drochia (azi Liceul 
„Eminescu”), eram pasionat de li-
teratură, de fotbal şi de Beatles. În 
banca din faţă şedea o colegă îm-
pătimită de literatură, în special de 
literatura rusă. Nu ştiu cine îi erau 
părinţii (purta un nume şi prenume 
sută la sută rusesc), dar avea o bibli-
otecă bogată şi mă zădăra de fiecare 
dată cu câte vreo ediţie greu de găsit 
în librăriile şi bibliotecile sovietice. 

Într-o zi mi-a împrumutat 
cartea lui Liviu Rusu Eminescu 
şi Schopenhauer şi primul volum 
din ediţia Perpessicius a operelor 
lui Eminescu.
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A n c h e t ă

În luna mai, în spațiul public a apărut o înregistrare 
video în care Veaceslav Platon îl învață pe Alexandr 
Stoianoglo cum să fie preluate acțiunile băncii  
Victoriabank. Fiind adus din Penitenciarul nr. 13 în 
biroul lui Stoianoglo, Platon încearcă să-l convingă pe 
șeful procuraturii moldovenești că Victoriabank se face 
vinovată de furtul miliardului, că trebuie să răspundă 
pentru aceasta și i-a propus o schemă în acest sens.

Mircea V. CIOBANU
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La nici jumătate de an de la eliberarea din 
detenție, Veaceslav Platon sau Slava, după cum 
îl numește prietenește procurorul general, 
Alexandr Stoianoglo, își atribuie meritele 
în descoperirea furtului miliardului, iar și 
mai nou, își propune serviciile în elucidarea 
schemelor Laundromatului rusesc și aproape că 
se declară victimă în acest caz. 

Slava Platon, 
„salvatorul” justiției 
moldovenești

Redacţia GAZETEI de Chişinău vine cu o ofertă pentru Dvs., valabilă 
de azi, 16 octombrie, până la 25 decembrie 2020. 

Fiecare lucrător poştal, implicat în campania de abonare, va bene-
ficia de premii băneşti în valoare de:

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

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

date abonaţilor. 
Sumele respective vor fi transferate fiecărui lucrător poştal până 

la 28 februarie 2021, cu condiţia prezentării copiilor cotoarelor de 
pe abonamentele perfectate şi a confirmării eliberate (semnate) de 
către şeful oficiului.

Stimați poștași,

A n u n ț  i m p o r t a n t !

  POLITICĂ

P r o t e s t  î n  f a ț a  P a r l a m e n t u l u i

A - p o l i t i c e

3 decembrie 2020. Protest în fața Parlamentului Republicii Moldova
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„Plecați de la putere!”

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

Maia Sandu, preşedinta aleasă 
a R. Moldova, a chemat ieri, la 
ora 10.00, la un protest în faţa 
Parlamentului, „pentru o ţară în 
care este ordine şi dreptate”. De 
asemenea, au participat la protest 
şi reprezentanţi ai diferitor par-
tide din opoziţia parlamentară şi 
extraparlamentară. 

Lumea a început a se aduna 
la ora 10.00, venind din diferite 
localităţi ale republicii.

Oamenii scandau: „Jos Mafia!”, 
„Noi suntem poporul!”, „Antici-
pate!”.

Reporterul GAZETEI de Chi-
şinău a discutat cu protestatarii 
veniţi din Anenii Noi, Leova, Hân-
ceşti, Drochia, municipiul Chişi-
nău şi UTA Găgăuzia, pe care i-a 
întrebat de ce au venit pe timp de 
ciumă la protest.

„Am venit să luptăm împo-
triva nedreptăţii care se face în 
Republica Moldova. Batjocură 
de popor. Noi am votat pentru 
schimbare la 15 noiembrie, dar 
nu pentru ca cei care azi se află 
la putere să-şi facă mendrele lor. 
Nu vor să asculte poporul. Să se 
ducă din parlament! Vrem anti-
cipate!”, ne-a spus Valeriu, 55 de 
ani, Drochia.

Bărbatul ne-a spus că la pro-
test au venit mulţi de la Dro-
chia. „Noi nu vom mai tolera şi 

aştepta acasă. Ne-am adunat şi 
am venit”. 

„Măștile pe față și în piață!” 

„Am venit pentru că vrem drep-
tate. Socialiştii din parlament 
spun că lumea îi vrea în parla-
ment, dar asta nu este adevărat. 
Noi nu-i vrem pe socialişti în par-
lament şi la putere. Ei au salarii 
şi pensii mari, dar noi trăim cu o 
pensie de 1000 de lei. Am lucrat 

R a c u r s i

Mii de oameni au scandat ieri, 
3 decembrie 2020, în fața 
parlamentului: „Jos Dodon!”, 
„Puterea aparține poporului!”, 

„Anticipate!”, „Noi suntem poporul!”. Protestul a 
fost provocat de proiectul de lege al socialiștilor, 
prin care SIS este trecut din subordinea 
Președinției în cea a Parlamentului, după ce 
Dodon a pierdut președinția, iar socialiștii și-
au amintit că Republica Moldova este un stat 
parlamentar. Protestatarilor li s-a alăturat opoziția 
din parlament și președintele ales, Maia Sandu.

statut special de funcţionare în R. 
Moldova a limbii ruse şi anularea 
Legii antipropagandă.

Majoritatea parlamentară a 
mai insistat ieri, 3 decembrie, să 
dezbată alte proiecte de legi care 
se referă la statutul juridic special 
pentru UTA Găgăuzia. Şi aceste 
proiecte de legi au fost contestate 
de opoziţie.

De asemenea, deputaţii PAS 
şi cei ai Platformei DA au cerut 
şi amânarea pentru săptămâna 
viitoare a proiectelor cu privire la 
politica bugetar-fiscală şi bugetul 
de stat pentru anul 2021. 

Opoziţia şi-a motivat poziţia 
prin faptul că acestea nu au reu-
şit să fie analizate îndeajuns şi ar 
conţine „scheme de corupţie”, fi-
ind şi „în detrimentul cetăţenilor”.

La protest a venit şi Maia San-
du. Mulţimea adunată a aplau-
dat-o.

„Vă mulţumesc că sunteţi aici 
pentru a apăra democraţia şi drep-
tul de a avea o ţară în care să ni se 
facă dreptate, o ţară fără corupţie 
şi fără sărăcie. Aproape zece luni 
guvernul lui Dodon a făcut totul 
pe dos şi de aceea avem mulţi in-
fectaţi. Tot din cauza lor suntem 
nevoiţi să ieşim în stradă să ne apă-
răm votul. Chiar dacă e criză eco-
nomică, iar oamenii nu au locuri în 
spitale, majoritatea parlamentară 
Dodon-Şor se ocupă de reducerea 
atribuţiilor preşedintelui. Am reu-
şit să-l dăm jos pe Plahotniuc şi pe 
Dodon. Acum trebuie să scăpăm 
de hoţii din Parlament. E nevoie 
de alegeri anticipate”, a spus pre-
şedintele ales, Maia Sandu. 

„Plecaţi de la putere!”, a scan-
dat mulţimea. 

Partidul Socialiştilor şi Plat-
forma „Pentru Moldova”, formată 
din fracţiunea Partidul „ŞOR” şi 
deputaţii neafiliaţi care au pără-
sit grupul parlamentar Pro Mol-
dova, au votat proiectele de legi 
de pe agenda legislativă, inclusiv 
cel privind trecerea SIS-ului sub 
controlul parlamentului. 

Speakerul parlamentului a lip-
sit de la şedinţă. Aceasta a fost 
condusă de către socialistul Vlad 
Bătrîncea. Deputaţii au votat cu 
51 de voturi aprobarea în lectu-
ra I şi a II-a (finală) proiectul 
de lege privind trecerea SIS din 
subordinea preşedintelui în cea 
a parlamentului.

Proiectele de legi au fost vo-
tate fără dezbateri şi runda de 
întrebări-răspunsuri. Nu au fost 
numărate măcar voturile.

Victoria POPA

la pământ toată viaţa. Nu am pe 
ce trăi”, ne-a spus Vera, 60 de ani, 
din Geamăna, Anenii Noi. Femeia 
a venit cu soţul la protest. 

„Noi nu ne temem nici de ciu-
mă. Am venit că suntem nemul-
ţumiţi de traiul pe care-l avem 
la bătrâneţe. Toţi trebuia să iasă 
azi în stradă. Măştile pe faţă şi în 
piaţă!”, spunea femeia indignată.

Roman Puşcă, 30 de ani, Chişi-
nău: „Am venit în faţa parlamen-
tului alături de mulţi oameni care 
au venit să-şi apere votul acordat 
Maiei Sandu. Mulţimea de fapt 
este vocea poporului, care nu a 
reuşit azi să vină aici. Parlamen-
tul de azi trebuie să plece. El nu 
reprezintă poporul”. 

Un locuitor din UTA Găgăuzia 
ne-a spus că găgăuzii trebuie să 
înţeleagă că moldovenii nu le sunt 
duşmani.

Timp de o oră s-a adunat şi mai 
multă lume la protest, care scanda: 
„Noi suntem poporul!”, „Dreptate 
pentru oameni!” şi „Anticipate!”

Protest față de legile 
antidemocratice

În timp ce mulţimea protesta 
afară, opoziţia din parlament a 
blocat tribuna, după ce deputaţii 
PSRM şi ai Partidului „Şor” au 
lăsat pe ordinea de zi trei proiecte 
antidemocratice, care au provocat 
revolta populară: trecerea SIS-
lui din subordinea preşedinţiei în 
cea a legislativului, oferirea unui 1 Decembrie 2020. București, Arcul de Triumf
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Slava Platon, „salvatorul” 
justiției moldovenești

Julieta SAVIȚCHI

Încurajat de susţinerea auto-
rităţilor statului care i-au oferit 
pază personală din banii contribu-
abililor, controversatul afacerist a 
început deja să acţioneze pentru 
recuperarea bunurilor confiscate, 
în pofida faptului că dosarul penal 
în care a fost condamnat definitiv 
la 18 ani de privaţiune de libertate 
se află încă în proces de revizuire 
şi nu există nicio decizie judecă-
torească privind returnarea bunu-
rilor confiscate anterior.

Cazul Victoriabank

În luna mai, în spaţiul public 
a apărut o înregistrare video în 
care Veaceslav Platon îl învaţă pe 
Alexandr Stoianoglo cum să fie 
preluate acţiunile băncii  Victori-
abank. Fiind adus din Penitencia-
rul nr. 13 în biroul lui Stoianoglo, 
Platon încearcă să-l convingă pe 
şeful procuraturii moldoveneşti 
că Victoriabank se face vinovată 
de furtul miliardului, că trebuie 
să răspundă pentru aceasta şi i-a 
propus o schemă în acest sens.

Astfel, statul urmează să acţione-
ze în judecată banca comercială şi 
să solicite 2 miliarde de lei plus încă 
alte 2 miliarde, pretinsa dobândă 
din perioada fraudei bancare. Insti-
tuţia bancară urmează să fie pusă în 
situaţia de a face emisii suplimen-
tare de acţiuni pe care statul le va 
anula şi în cele din urmă va intra 
în posesia a cel puţin 40 la sută din 
acţiunile băncii. Acţiunile pe care 
trebuie să le ia statul de la Victo-
riabank aparţin băncii comerciale 
din România, Transilvania.

„No ăto ne po-banditski, Sla-
va?”, îl întreabă o voce din sală, 
asemănătoare cu cea a lui Stoia-
noglo.

Slava Platon îi dă asigurări că 
totul este legal. „Noi doar suntem 
jurişti şi apărăm statul. Băieții 
s-au înglodat, trebuie să răspun-
dă. Sunt mari şi graşi, au mulți 
bani. Să-i împartă cu poporul mol-
dovenesc”, a argumentat Platon. 
„Să înţeleg că pregăteşti cerere de 
chemare în judecată?”, l-a între-
bat Stoianoglo pe afacerist. Acesta 
i-a răspuns zâmbind că a înţeles şi 

La nici jumătate de an de la eliberarea 
din detenție, Veaceslav Platon sau 
Slava, după cum îl numește prietenește 
procurorul general, Alexandr Stoianoglo, 

își atribuie meritele în descoperirea furtului 
miliardului, iar și mai nou, își propune serviciile 
în elucidarea schemelor Laundromatului rusesc 
și aproape că se declară victimă în acest caz. 

este gata să pregătească cererea, 
iar procurorii prezenţi în sală au 
izbucnit în râs.

Deşi părea a fi o glumă, Sto-
ianoaglo pare că a ascultat de sfatul 
lui Slava. La începutul lunii august, 
în spaţiul public apare informaţia 
că Procuratura Anticorupţie ar fi 
solicitat aplicarea sechestrului pe 
sediul central şi unele conturi de la 
Victoriabank, în valoare de 2,3 mi-
liarde de lei. În scurt timp, apare şi 
decizia instanţei privind aplicarea 
sechestrului pe mai multe bunuri 
şi conturi de la Victoriabank, în 
valoare de 1,9 miliarde de lei.

Banca Naţională a venit cu o re-
acţie la decizia instanţei de aplicare 
a sechestrului, în care se face aluzie 
că ar afecta interesele investitorilor 
străini: „BC Victoriabank este par-
te a procesului amplu de reforme 
desfăşurat în ultimii ani în sectorul 
bancar, prin care şi-a îmbunătăţit 
activitatea la mai multe capitole 
strategice: transparentizarea acţio-
nariatului, guvernanţa corporativă, 
conformarea normelor pruden-
ţiale, gestionarea riscurilor etc. 
Această evoluţie a fost un semnal 
important pentru investitori cu 
renume internaţional, între care 
„Banca Transilvania” S.A., fapt 
apreciat şi susţinut de partenerii de 
dezvoltare ai Republicii Moldova”.

De fapt, interesele lui Veaceslav 
Platon cu banca ce era controlată 
din umbră de Plahotniuc s-au in-
tersectat cu mai mulţi ani în urmă. 
Natalia Politov-Gangaş declara încă 
în 2014 că Platon a pus la cale un 
atac asupra băncii şi că acesta nici 
nu-şi ascunde interesele. „Nu cred 
că acest lucru mai reprezintă un 
secret. În primul rând pentru că 
însuşi Veaceslav Platon nu ascunde 
acest lucru. El a fost prezent per-
sonal la ultima adunare din 15 no-
iembrie 2013 pentru a-şi apăra in-
teresul care corespunde în totalitate 
cu cel al grupului de acţionari care 
a încercat ilegal să preia controlul 
asupra băncii”, a declarat atunci 
Natalia Politov-Cangaş.

„Meritele” 
atribuite de Platon 
în dosarul miliardului

La 24 noiembrie, Veaceslav Pla-

ton a făcut declaraţii de pe platoul 
postului de televiziune TV 8 în care 
îşi atribuie un rol important în elu-
cidarea fraudei bancare. Platon se 
declară martor în dosar şi consul-
tant în sistemul bancar. „Dosarul 
furtul miliardului este finalizat. 
Procuratura are toată schema pusă 
pe masă. Se cunoaşte cine şi ce rol 
juca. Este o persoană care stă în 
spate”, a declarat  Platon.

Controversatul afacerist a pre-
cizat că procurorii nu i-au permis 
pe durata desfăşurării anchetei să 
facă dezvăluiri din dosar, dând de 
înţeles că a fost la curent cu in-
vestigaţiile şi acţiunile lor: „Sunt 
oameni care mi-au recomandat 
să-mi ţin gura. Este vorba despre 
oameni din Procuratura Generală. 
Noi am lucrat fără ca să anunţăm 
ceva în public”.

Platon, pretinsă victimă 
în dosarul Laundromatului 
rusesc

După scoaterea de sub urmărire 
penală şi repunerea în funcţie a 
magistraţilor învinuiţi în dosa-
rul spălătoriei ruseşti, Veaceslav 
Platon a devenit şi mai curajos 
şi a expediat o scrisoare  repre-
zentantului oficial al UE pentru 
politica externă, Peter Stano, şi 
şefului Delegaţiei UE în Moldova, 
Peter Michalko, în care se declară 
îngrijorat de lipsa unui progres 
în investigarea dosarului privind 
spălătoria rusească.

Platon îi informează pe oficialii 
europeni că este gata să-şi ofere 
preţioasele servicii organelor de 

anchetă din statele UE şi că este 
gata să fie audiat în orice calitate, 
de învinuit, martor sau victimă. 
Mai mult chiar, Platon insistă ca 
diplomaţii europeni să se implice 
şi să facă presiuni în elucidarea 
laudromatului rusesc. 

„Rog cu insistenţă să vă impli-
caţi în proces şi să atrageţi atenţia 
procuraturilor din ţările indica-
te asupra inadmisibilităţii unei 
atitudini neserioase în privinţa 
unor crime precum „laundroma-
tul”. Lipsa reacţiei organelor de 
drept din ţările UE va demonstra 
lipsa de perspectivă şi inutilitatea 
investigaţiei, va servi drept temei 
pentru colegii din Moldova să se 
descurajeze şi să simtă inutilitatea 
eforturilor lor pe fundalul indi-
ferenţei colegilor lor europeni”, 
încearcă să-i convingă Platon pe 
europeni.

Precizăm că până nu demult 
autorităţile au vehiculat numele 
controversatului afacerist în or-
ganizarea schemei de spălare a 
miliardelor ruseşti prin sistemul 
bancar moldovenesc, cu implicarea 
sistemului judecătoresc. 

Totodată, la începutul lunii sep-
tembrie, autorităţile ruse au anun-
ţat finalizarea dosarului laundro-
matului care constă într-o schemă 
de spălare a aproximativ 500 de 
miliarde de ruble ruseşti printr-o 
bancă din Republica Moldova, iar 
Veaceslav Platon şi Vladimir Pla-
hotniuc sunt declaraţi suspecţii 
principali.

La 2 decembrie, Veaceslav 
Platon, împreună cu bodyguarzii 
săi a sărit peste turniketul de la 

intrare şi au intrat cu forța la şe-
dinţa Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare, unde urma să se dis-
cute despre facilitarea accesului 
administratorului special al CNPF 
în conducerea Moldasig şi acor-
darea specimenelor semnăturilor 
bancare  ca să fie efectuate plățile 
în cadrul Carte Verde.

Scandalul de la Moldasig

Paznicul a refuzat să-i permită 
lui Platon şi însoţitorilor săi să in-
tre la şedinţă pe motiv că aceştia 
nu se regăsesc în lista invitaţilor. 
Atunci au intervenit bodyguarzii 
plătiţi din bani publici. Aceştia au 
invocat că ei reprezintă paza de 
stat, că îl însoţesc pe Platon şi că 
au dreptul să treacă.

Valeriu Chiţan, şeful CNPF, 
i-a spus lui Platon că nu poate să 
participe la şedinţă, deoarece nu 
figurează printre fondatorii sau 
administratorii de la Moldasig, 
iar Platon a declarat în replică că 
îl interesează să-şi întoarcă pro-
prietăţile.

 La 06 noiembrie 2020, magis-
trata Olesea Țurcan de la Judecă-
toria Chişinău a emis o încheiere 
prin care a dispus suspendarea 
executării mai multor hotărâri 
ale CNPF. Astfel, au fost anula-
te deciziile CNPF din 2016 luate 
împotriva grupului de acţionari de 
la Moldasig care au acţionat con-
certat, prejudiciind compania dar 
şi statul. 

La 10 noiembrie, CNPF a decis 
instituirea administrării speciale 
provizorii la Moldasig şi a numit 
un administrator special. Acesta 
însă nu a fost lăsat să intre în sediul 
companiei. Deputatul PAS Dumi-
tru Alaiba a sesizat Procuratura 
Generală în legătură cu un posibil 
atac raider la Moldasig. Parlamen-
tarul invoca în sesizarea sa că o 
companie care acum patru ani a 
fost obligată de CNPF să-şi vândă 
acţiunile pentru acţiuni concertate, 
acum deţine un pachet majoritar. 
În replică, Platon l-a acuzat pe Ala-
iba că a fost plătit de Ilan Şor să 
scrie sesizarea.

Anterior, Veaceslav Platon a 
fost condamnat la 12 ani de de-
tenţie,    pentru că, în 2016, fiind 
gestionarul cu pachetul majoritar 
de acţiuni la Moldasig şi încă la 
două companii, deţinute prin in-
termediul unor persoane interpu-
se, a organizat sustragerea banilor 
de pe conturile companiilor. Banii, 
peste 205 milioane lei, urmau a 
fi sustraşi de pe conturile unei 
companii din România. În 2020, 
Curtea de Apel Chişinău a casat 
sentinţa şi a transmis dosarul la 
rejudecare.

„...Constituția noastră trebuie să confere statut oficial 
doar pentru limba kârgâză. Ne-am deprins cu rusa şi nu ne 
putem desprinde de ea, de parcă am fi nişte câini legați. E o 
situație intolerabilă. Ne paşte pericolul să pierdem propria 

limbă. Aşa e firea omului: până nu-l obligi, nu face un pas, 
nu vrea să învețe nimic.”

Sadirdin Toraliev, membru 
al Curții Constituționale a Kârgâzstanului
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Tot ce trebuie să știi 
despre scrutinul 
din 5-6 decembrie

R O M Â N I A

În urma scrutinului vor fi aleşi 
465 de parlamentari: 136 de sena-
tori şi 329 de deputaţi. Un deputat 
poate reprezenta 70.000 de locu-
itori, iar un senator – 160.000 de 
locuitori, prevede Legea pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului. Alegătorii români din 
străinătate, inclusiv moldovenii 
cu cetăţenie română, votează pen-
tru parlamentarii Circumscripţiei 
electorale pentru cetăţenii români 
din afara ţării. Această circum-
scripţie este reprezentată de patru 
deputaţi şi doi senatori. 

În ţară circumscripţia electora-
lă este aproximativ egală cu numă-
rul de locuitori a unui judeţ. Chiar 
dacă sunt aleşi pe circumscripţii 
electorale, deputaţii reprezintă 
interesele tuturor cetăţenilor din 
ţară, al românilor din străinătate 
şi al minorităţilor naţionale. „Dacă 
a fost ales la Bacău, Iaşi sau în 
diasporă – nu înseamnă că trebuie 
să-i reprezinte doar pe aceştia. 
Nu-şi reprezintă doar judeţul. Este 
o formulă care ajută la calculul 
numărului de parlamentari. Nu 
este o limită pentru atribuţii sau 
a modului cum votează alegăto-
rii”, explică Septimius Pârvu, ex-
pert în bună guvernare şi procese 
electorale în cadrul Expert Forum 
(EFOR) de la Bucureşti.

Nu există un calcul real pen-
tru circumscripţia din diasporă 
deoarece ar fi dificil de estimat 
numărul românilor stabiliţi în 
străinătate. „Este o decizie poli-
tică. La urma urmei, nu poţi aplica 
aceeaşi grilă pentru că este destul 
de complicată. Nu există o for-
mulă. În ţară este mult mai uşor. 

Românii din R. Moldova au de 
ales între candidaţii nominalizaţi 
de Alianţa pentru Unirea Româ-
nilor, unul dintre partidele relativ 
noi pe scena politică românească; 
Alianţa USR PLUS, Partidul Miş-
carea Populară, Partidul Naţional 
Liberal, Pro România, Partidul 
Social Democrat, Partidul Eco-
logist Român etc. Expert Forum 
a elaborat harta candidaţilor la 
alegerile parlamentare din Ro-
mânia, pe care o puteţi vedea pe 
votcorect.ro, unde găsiţi numele 
candidaţilor, formaţiunea politică.

Cum aleg pentru 
cine votez

Având în vedere că în diasporă 
listele sunt mai scurte (76 de can-
didaţi), expertul român Septimius 
Pârvu îndeamnă alegătorii din R. 
Moldova să caute informaţii des-
pre fiecare candidat pentru a afla 
ce reprezintă. „Pe lângă poziţia 
partidelor privind diaspora, m-aş 
uita pur şi simplu cine sunt candi-
daţii la parlamentare. În campania 
electorală, toţi vin cu propuneri, 
unele nerealiste. 

Ştiţi că în Republica Moldova 
e la fel, promisiunile de multe ori 
sunt nerealiste. Să nu uităm că 
unele partide care au fost la putere 
în ultimii ani au avut o politică nu 
foarte deschisă faţă de diasporă. 
Vă aduceţi aminte alegerile din 
anul 2014, când s-a stat la coadă, 
s-a încercat blocarea votului. PSD 
a avut o reticenţă de a promova 
drepturile electorale. Votul prin 
corespondenţă există pentru că au 
fost foarte multe critici în alegerile 
din 2014”, argumentează Septi-
mius Pârvu de la EFOR. 

Lista secțiilor de votare 
deschise în Basarabia

Pe teritoriul Republicii Moldo-
va vor fi deschise 30 de secţii de 
votare, dintre care şapte secţii – la 
Chişinău, pentru alegerile pen-
tru Camera Deputaţilor şi Senatul 
Parlamentului României. Procesul 
de votare se organizează pe par-
cursul a două zile (5 şi 6 decem-
brie 2020), între orele 7:00-21:00. 
Alegătorii care la ora 21.00 se vor 
afla în interiorul secţiei de votare, 
precum şi cei care se află la rând 
în afara sediului secţiei de votare, 
pot vota până la ora 23.59.

Nu va mai fi organizată secţie 
de votare la sediul Ambasadei Ro-
mâniei în Republica Moldova, din 
str. Bucureşti nr. 66/1, dar vor fi 
organizate două secţii la Liceul 
„Gheorghe Asachi” din Chişinău, 
anunţă misiunea diplomatică.

Totodată, la Secţia consulară a 
Ambasadei României din str. Ghe-
orghe Ureche, nr. 2 va fi organizată 
o singură secţie de votare, însă a 
fost deschisă o nouă secţie în ime-
diata apropiere, respectiv la Liceul 
Teoretic „Miguel de Cervantes”.

În centrul Republicii Moldova 
vor fi deschise 17 secţii de votare, 
dintre care şapte la Chişinău: Sec-
ţia consulară – str. Grigore Ureche, 
nr. 2; Liceul Teoretic ,,Miguel de 
Cervantes” – str. Grigore Ureche, 
nr. 30; str. Vlaicu Pârcălab, nr. 
39 – Institutul Cultural Român; 
Liceul „Gheorghe Asachi” – str. 
Bucureşti, nr. 64; Universitatea de 
Stat din Moldova – str. Mihail Ko-
gălniceanu, nr. 67; Liceul Teoretic 
„Spiru Haret” – str. Maria Cebo-
tari, nr. 53, şi la Liceul „Gheorghe 
Asachi” – str. Bucureşti, nr. 64.

Hânceşti – Primăria Hânceşti, 
str. Mihalcea Hâncu, nr. 132; Ialo-
veni – Casa de Cultură, Nisporeni 
– Primăria Nisporeni; Orhei – 
Şcoala de Muzică; Căuşeni – Casa 
de Cultură; Anenii Noi – Casa de 
Cultură; Bardar – Casa de Cultu-
ră; Călăraşi – Primăria Călăraşi; 
Durleşti – Casa de Cultură, şi în 
oraşul Străşeni – Şcoala de Artă.

În nordul Republicii Moldova 
vor fi nouă secţii de votare: Bălţi 
– Liceul „Mihai Eminescu”; Bălţi – 
Liceul „Mihai Eminescu”; Ungheni 
– Biroul Consular; Soroca – Palatul 
de Cultură; Drochia – Consiliul Ra-
ional Drochia; Edineţ – Primăria 
Edineţ; Făleşti – Palatul Raional de 
Cultură „Mihai Volintir”; Floreşti – 
Casa de Cultură; Teleneşti – Liceul 
„Lucian Blaga”. Iar în zona de sud 
a Republicii Moldova vor fi patru 
secţii: Cahul – Casa de Cultură „Ni-
colae Botgros”; Cantemir – Casa de 
Cultură, Leova – Biblioteca Raio-
nală; Cimişlia – Casa de Cultură.

Cu ce documente 
se poate vota

Alegătorii trebuie să aibă acte 
când ajung la secţia de votare care 
să le dovedească identitatea, în baza 
cărora îşi pot exprima dreptul la vot. 
Puteţi vota în baza paşaportului sim-
plu; paşaportului simplu temporar; 
paşaportului simplu electronic; căr-
ţii de identitate; cărţii electronice 
de identitate; cărţii de identitate 
provizorie; buletinului de identita-
te; paşaportului diplomatic; paşa-
portului diplomatic electronic sau a 
paşaportului de serviciu. Alegătorii 
cu actele expirate, în perioada 1 mar-
tie – 6 decembrie 2020, pot vota la 
alegerile parlamentare 2020.

Alegerile parlamentare din România vor 
avea loc sâmbătă și duminică, pe 5 și 6 
decembrie, la sfârșit de săptămână, când 
cetățenii români din Republica Moldova 

sunt așteptați la secțiile de votare pentru a alege 
deputații și senatorii din Parlamentul României 
pentru următorii patru ani. Alegerile pentru 
Camera Deputaților și Senatul Parlamentului 
României se vor organiza și desfășura în condiții 
de siguranță, cu respectarea măsurilor anti-
pandemie de Covid-19. 

Tot ce înseamnă circumscripţie 
în străinătate este o negociere 
politică”, spune expertul român 
Septimius Pârvu.

Ce înseamnă Parlament 
bicameral?

România este, ca formă de gu-
vernământ, republică semiprezi-
denţială. Puterea executivă este 
formată din preşedintele ţării şi 
premier, ambii participanţi ac-
tivi în administrarea ţării. Pute-
rea legislativă este reprezentantă 
de Parlament care se împarte în 
Camera Deputaţilor şi Senat. Al-
tfel spus, Parlamentul are două 
camere, adică funcţionează după 
sistemul bicameral. 

„Nu există deosebiri între 
aceste două camere. Orice lege 
trece prin ambele camere şi este 
un mecanism de control, mai ales 
în contextul în care sunt şi legi 
mai nefericite. Mai există şi pre-
şedintele, care promulgă legile. 
Conform Constituţiei României, 
sunt anumite tipuri de legi care 
merg prima dată la o cameră anu-
mită, altele care merg la cealaltă 
cameră. În principiu, aceasta-i 
marea diferenţă. Nu există o sub-
ordonare între cele două camere. 
Nu este una superioară, iar alta 
– inferioară. Să nu uităm că totuşi 
România a fost o ţară comunis-
tă. Cu o singură entitate. Logica 
introducerii a două camere a fost 
pentru a avea un mijloc de control. 
Să fie o balanţă în Legislativ”, pre-
cizează Septimius Pârvu.

Câți candidați 
s-au înscris pe liste

Listele electorale pentru alege-
rile parlamentare conţin în total 
7.136 de candidaţi, dintre care 
4.659 candidează la Camera De-
putaţilor şi 2.477 – la Senat. Pen-
tru cele patru locuri de deputat 
în circumscripţia din străinătate 
candidează 47 de candidaţi, iar 29 
se luptă pentru cele două locuri 
de senator, conform EFOR. 

Alegeri parlamentare în România

Natalia MUNTEANU
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Rolul girofarului
sau cât de profesionist sunt 
investigate accidentele în trafic

Tudor Hotnog, un fost șofer de ambulanță 
din Ialoveni, riscă să fie amendat 
contravențional și să achite reparația 
mașinii, fiind declarat de procurori 

vinovat de comiterea unui accident rutier. 
Ambulanța a fost lovită de un autobuz în timp 
ce traversa intersecția la semnalul roșu al 
semaforului, având girofarul și semnalul sonor 
incluse. Cu toate acestea, șoferul ambulanței a 
fost găsit vinovat pentru că nu s-a asigurat de 
potențiale impedimente în trafic. 

Tudor Hotnog a fost nevoit 
să-şi lase familia şi să plece la 
muncă peste hotare ca să câştige 
bani pentru reparaţia ambulanţei 
şi susţine că nu mai are încredere 
în justiţia moldovenească.

Cum a avut loc accidentul

Coliziunea dintre ambulanţă şi 
un autobuz de rută a avut loc în 
ziua de 18 februarie anul curent, 
aproximativ la ora 11:34, la in-
tersecţia dintre bulevardul Dacia 
şi strada Grădina Botanică din 
Chişinău.

Echipajul tocmai transporta-
se un micuţ la Centrul Mamei şi 
Copilului când au primit o nouă 
comandă de la dispecerat ca să 
se deplaseze în satul Puhoi din 
raionul Ialoveni, unde îi aştepta 
un pacient în stare foarte gravă. 
Hotnog a inclus girofarul şi sem-
nalul sonor şi a pornit în grabă cu 
medicii să salveze viaţa unui om.

Semnalele speciale incluse jus-
tifică deplasarea vehiculelor cu 
viteză sporită şi la culoarea roşie 
a semaforului, iar ceilalţi partici-
panţi la trafic sunt obligaţi să le 
cedeze trecerea.

În timp ce traversa intersecţia 
de la Grădina Botanică, ambulan-
ţa a fost lovită în plin de un auto-
buz de model ISUZU al Parcului 
urban de autobuze din Chişinău.

Cel mai mult a avut de suferit 
medicul. Spre deosebire de ceilalţi 
membri ai echipajului care s-au 
ales cu comoţii cerebrale, medicul 
în vârstă de 69 de ani s-a mai ales 
şi cu o coastă fracturată.

Șoferul autobuzului 
trișează

Şoferul autobuzului, un bărbat 
în vârstă de 59 de ani, a oferit de 
la început informaţii eronate oa-
menilor legii, de natură să-l cul-
pabilizeze pe şoferul ambulanţei. 

Julieta SAVIȚCHI

El a declarat că maşina salvării 
se deplasa la culoarea roşie a se-
maforului, fără a avea girofarul 
şi sirena incluse, iar el se deplasa 
regulamentar la culoarea verde a 
semaforului şi nu a avut cum să 
o observe.

Camerele de supraveghere 
instalate la intersecţie însă de-
monstrează contrariul. Girofarul 
era inclus, iar celelalte vehicule 
care se aflau pe aceeaşi bandă de 
circulaţie cu autobuzul au oprit 
deplasarea ca să cedeze trecerea 
pentru ambulanţă.

Un instructor care figurează în 
calitate de martor, susţine că era 
alături de eleva sa, a auzit sirena, 
apoi a văzut şi maşina salvării cu 
girofarul inclus şi i-a cerut femeii 
să apese pe frână.

Dosar penal 
compromis din start

Pentru că exista o persoană 
traumatizată, agentul constatator 
a pornit o cauză penală. Este vorba 
de medicul care conform diagnos-
ticului clinic, a suportat „trauma-
tism toracic închis, factura coastei 
X pe linia axiliară, traumatism 
cranio-cerebral închis, comoţie 
cerebrală”. Conform raportului 
de expertiză medico-legală, aceste 
traumatisme „nu se supun apre-
cierii medico-legale a vătămării 
corporale”. Regulamentul nr. 199 
de apreciere medico-legală a gra-
vităţii vătămării corporale, din 27 
iunie 2003, prevede că se stabilesc 
următoarele grade de gravitate a 
vătămării integrităţii corporale 
sau a sănătăţii: vătămări grave, 
vătămări medii, vătămări uşoare, 
vătămări neînsemnate.

În raportul respectiv nu este 
stabilit gradul de vătămare corpo-
rală a medicului de pe ambulanţă.

În astfel de cazuri, oamenii le-
gii urmează să dispună o expertiză 
medico-legală repetată, deoarece 
de gravitatea leziunilor depinde 
dacă este intentat dosar penal sau 
contravenţional.

Șoferul ambulanței, 
declarat vinovat din oficiu

La 17 martie, ofiţerul de ur-
mărire penală, Valeriu Viţelaru, 
a prezentat un raport în Procu-
ratura municipiului Chişinău, 
venind cu propunerea de a cla-

sa procesul penal şi a-l trage la 
răspundere contravenţională pe 
Tudor Hotnog în baza articolului 
242 Cod Contravenţional pentru 
încălcarea regulilor de circulaţie 
rutieră, soldate cu accident.

În aceeaşi zi, procurorul Dan 
Bitianov semnează o ordonanţă 
prin care dă curs solicitării lui Vi-
ţelaru. În document se precizează 
că acţiunile lui Hotnog nu pot fi 
calificate ca infracţiune penală şi 
că acesta trebuie să fie pedepsit 
contravenţional pentru comite-
rea accidentului. Pe Bitianov, 
pare-se, nu-l interesează cum a 
acţionat medicul din ambulanţă şi 
nu există nicio explicaţie cum s-a 
ajuns la concluzia că accidentul 
nu e suficient pentru deschiderea 
unui dosar penal.

Totodată, în ordonanţă nu 
este precizat ce anume a încălcat 
şoferul ambulanţei şi de ce este 
declarat vinovat.

Explicația halucinantă 
a procurorului ierarhic 
superior

Avocatul lui Tudor Hotnog a 
contestat ordonanţa semnată de 
Dan Bitianov la procurorul ierar-
hic superior. Dosarul a ajuns să 
fie verificat de către şeful adjunct 
al Procuraturii municipiului Chi-
şinău, Adrian Popenco, un procu-
ror considerat cu experienţă, care 
a deţinut anterior şi alte funcţii 
de conducere. La 13 mai, Adrian 
Popenco semnează o ordonanţă, 
prin care respinge contestaţia şi 
menţine decizia subalternului 
său, Dan Bitianov. Pe cele două 
pagini ale documentului semnat 
de Popenco este făcută o trecere în 
revistă a evenimentelor din timpul 
accidentului, că Bitianov a ajuns 
corect la concluzia că nu este mo-
tiv pentru intentarea unui dosar 
penal şi că Hotnog se face vinovat 

de comiterea accidentului. În rest, 
nicio justificare asupra deciziei 
luate, nicio referire la expertiza 
medico-legală ambiguă, niciun 
argument privind vinovăţia lui 
Tudor Hotnog.

Judecătorul de instrucție 
calcă pe aceeași greblă

Dosarul accidentului ajunge 
în cele din urmă pe masa jude-
cătorului de instrucţie, Veaceslav 
Martânenco. La 25 septembrie, 
magistratul emite o încheiere 

prin care respinge ca neînteme-
iate pretenţiile apărătorului lui 
Tudor Hotnog.

O parte din document pare 
să fie copiată din ordonanţele 
semnate de procurorii Popenco 
şi Bitianov.

Doar că se găsesc şi unele pre-
tinse argumente. „Examinând 
argumentele din plângere şi ma-
terialele cauzei penale, instanţa 
menţionează că argumentele peti-
ţionarului ce ţin de faptul că pro-
curorul nu a efectuat o investigaţie 
efectivă şi a dat o apreciere greşită 
circumstanţelor cazului, urmea-
ză a fi respinse ca neîntemeiate, 
ori ele au un caracter declarativ 
şi nefondat, ori cele invocate de 
petiţionar vin în contradicţie cu 
faptele constatate pe parcursul 

examinării plângerii. Dincolo de 
un dubiu rezonabil, instanţa re-
marcă asupra faptului că vinovăţia 
sau nevinovăţia petiţionarului în 
comiterea contravenţiei prevăzută 
de articolul 242 alineatul 2, din 
Codul contravenţional, urmează 
a fi dovedită sau combătută în ca-
drul procesului contravenţional”, 
şi-a justificat decizia magistratul 
Martânenco.

Poziția apărării: 
„Ori neglijență, 
ori incompetență”

Ion Buliga, avocatul lui Tudor 
Hotnog, consideră că în acest caz 
cei delegaţi să înfăptuiască justi-
ţia au dat dovadă de o nepăsare 
totală. „Le este indiferentă soarta 
omului. Nici nu ştiu ce este aici, ori 
neglijenţă, ori incompetenţă. Nu 
înţeleg de ce l-au declarat vinovat 
pe clientul meu de comiterea acci-
dentului. Care sunt argumentele 
lor? Şoferul autobuzului este cel 
care a lovit ambulanţa pentru că 
nu i-a cedat trecerea. De ce să fie 
tras la răspundere dacă este nevi-
novat?”, ne-a declarat apărătorul.

Ce spune legea

Articolul 105 din Regulamen-
tul circulaţiei rutiere stipulează 
că autovehiculele Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului 
Apărării, Serviciului de Informa-
ţii şi Securitate, Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor a Mi-
nisterului Justiţiei, Serviciului 

de Protecţie şi Pază de Stat, ale 
echipelor mobile ale Serviciului 
Vamal, cele destinate stingerii in-
cendiilor, ambulanţele care sunt 
echipate cu semnale luminoase 
şi sonore speciale, şi care sunt 
vopsite în mod special, în cazul 
în care execută misiuni urgente de 
serviciu, pot devia de la exigenţele 
Regulamentului, cu condiţia că se 
vor întreprinde măsurile nece-
sare de precauţie pentru a evita 
orice accident în traficul rutier. 
În cazul în care se execută misiuni 
urgente de serviciu, conducăto-
rii vehiculelor în cauză trebuie 
să pună în funcţiune semnalele 
luminoase şi sonore speciale. Tot-
odată, ei pot profita de prioritate 
doar atunci când s-au asigurat că 
li se cedează trecerea.
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Bugetul de stat, 
aprobat la repezeală 

Guvernul a aprobat în grabă, într-o 
ședință organizată luni, 30 noiembrie, 
Politica Bugetar Fiscală pentru anul 
viitor, dar și Bugetul de Stat, cel al 

Asigurărilor Sociale și cel al  Asigurărilor 
Medicale. Documentele conțin mai multe 
prevederi ce au stârnit controverse, iar deficitul 
bugetar prevăzut este de 14 miliarde de lei. 

E C O N O M I E

Politica Fiscală a fost adop-
tată, potrivit unui comunicat al 
Guvernului, dat fiind specificul 
anului 2020, determinat de si-
tuaţia epidemiologică existentă 
la nivel naţional şi internaţional, 
dar şi de calamităţile naturale din 
sectorul agricol. 

„S-au impus câteva adaptări ale 
politicilor publice de natură buge-
tar-fiscală. Reieşind din această 
situaţie, majoritatea măsurilor 
sunt direcţionate spre susţinerea 
mai multor domenii economice 
afectate de pandemie şi de seceta 
severă din anul curent”, se men-
ţionează în comunicat.

Cel puţin trei prevederi din 
Politica Fiscală au ridicat sem-
ne de întrebare, stârnind reacţii 
controversate.

Limitarea autonomiei 
locale? 

Una din ele, care se referă la 
plafonarea taxelor locale, a pro-
vocat şi un protest al primarilor, 
organizat de Congresul Autorită-
ţilor Locale, la care au participat 
mai mulţi primari. 

Aceştia şi-au manifestat in-
dignarea faţă de prevederea care 
stabileşte plafonarea, spre mic-
şorare, a taxelor locale, pe care 
administraţiile locale le vor putea 
încasa de la agenţii economici ce 
activează pe teritoriile lor. Ei sus-
ţin că această măsură limitează şi 
mai mult autonomia locală şi aşa 
destul de limitată. 

De cealaltă parte, comunitatea 
de afaceri a susţinut iniţiativa. 
Potrivit unui apel al unor orga-
nizaţii de business, noua măsură 
are drept scop asigurarea previ-
zibilităţii şi predictibilităţii acti-
vităţii de întreprinzător.

La rândul său, centrul analitic 
independent Expert-Grup reco-
mandă autorităţilor retragerea 
măsurii ce prevede plafonarea 
taxelor locale pentru anul 2021 
şi pregătirea unor măsuri, îm-
preună cu Autorităţile Publice 
Locale, de asigurare a stabilităţii 
mediului de afaceri pentru anul 
2022. 

„Implicaţiile în regimul de taxe 

Ion CHIȘLEA 

au un caracter complex care afec-
tează mediul de afaceri, nivelul de 
finanţare a APL-urilor, precum şi 
raporturile politice şi administra-
tive dintre nivelul central şi local. 
Prin urmare, orice intervenţie în 
sistemul de taxe, inclusiv cel lo-
cal, nu poate avea loc fragmentar, 
fără a ţine cont de întreg spectrul 
de implicaţii. În al doilea rând, 
nu este bine ca modificările să 
aibă loc de pe poziţie de forţă, 
ci să se bazeze pe o colaborare 
şi cooperare cu APL-urile, pen-
tru a găsi cea mai bună soluţie. 
De asemenea, în acest context 

este bine să se pornească de la 
premisa că politicienii şi admi-
nistraţiile de la nivel local sunt la 
fel de responsabile ca şi cele de 
la nivel central”, se arată într-un 
comunicat al Expert-Grup.

Și asociațiile de agricultori 
sunt indignate

Altă prevedere discutată pre-
supune sporirea Taxei pe Valoare 
Adăugată de la 8% la 12% aplicate 
la importul şi/sau livrarea inter-
nă a producţiei agricole.

Această prevedere a stârnit de 
asemenea protestele celor vizaţi, 
de această dată ale agricultorilor. 
10 asociaţii reprezentative din sec-
torul agroalimentar au solicitat 
întâlniri urgente cu fracţiunile 
politice din Parlamentul Repu-
blicii Moldova „pentru a discuta 
intenţiile neargumentate ale Gu-
vernului”.

„Acest lucru contravine total-
mente intenţiilor declarate de sus-
ţinere a agricultorilor din partea 
statului, după un an agricol cu 

pierderi colosale de pe urma celei 
mai severe secete din ultimii 70 
de ani. Intenţia de a majora cota 
TVA denotă o iresponsabilitate 
totală şi o necunoaştere a stării 
de lucruri din sectorul agricol din 
partea autorilor proiectului”, s-a 
menţionat în scrisoarea adresată 
fracţiunilor parlamentare.

Coletele mai scumpe 
de 100 de dolari 
vor fi impozitate

Încă o prevedere ce a ridicat 
mari semne de întrebare se referă 
la micşorarea plafonului neimpo-
zabil de la 200 la 100 de euro, în-
cepând cu 1 mai 2021 pentru pro-
curările ce se fac pe platformele 
de comerţ online. Guvernul spune 
că astfel se urmăreşte asigurarea 
concurenţei loiale prin revizuirea 
tratamentului fiscal (preferenţi-
al) al mărfurilor importate prin 
intermediul trimiterilor poştale 
internaţionale. 

Eleonora Graur, deputata 
Platformei parlamentare „Pentru 
Moldova”, a susţinut un briefing 
în care a declarat că se va opune 
iniţiativei şi va veni cu un amen-
dament care propune revenirea la 
limita impozabilă de 300 de euro, 
aplicată anul trecut. 

„Considerăm inadmisibilă pro-
punerea Ministerului Finanţelor 
privind impozitarea coletelor 
transportate prin intermediul 
transmiterilor poştale interna-
ţionale, şi anume cele procurate 
de pe platformele de comerţ elec-
tronic, care depăşesc plafonul de 
100 de euro, faţă de 200 de euro în 
prezent”, spune Eleonora Graur. 

Deficit bugetar 
de 14 miliarde

În aceeaşi şedinţă, Guvernul a 
aprobat şi proiectul bugetului de 
stat. Potrivit proiectului, cheltu-
ielile bugetului de stat vor ajunge 
anul viitor la 55,4 miliarde de lei, 
înregistrând o creştere de 4,1% faţă 
de bugetul de stat aprobat în 2020. 

Din suma totală a cheltuielilor 53% 
reprezintă transferuri către alte 
bugete, iar 47% – cheltuielile pen-
tru implementarea programelor în 
anul 2021 nemijlocit prin interme-
diul autorităţilor publice centrale.

În anul 2021 Fondul rutier va fi 
de 2,4 miliarde de lei, dintre care 
1,5 miliarde vor fi alocate pentru 
reparaţia şi întreţinerea drumu-
rilor naţionale, iar 958,3 milioane 
lei pentru întreţinerea drumurilor 
locale. Fondul naţional de dezvol-
tare a agriculturii şi a mediului 
rural a fost stabilit la nivelul de 
1,1 miliarde lei, dintre care 900 
de milioane de lei vor reprezenta 
subvenţiile în agricultură. 

Anul viitor urmează un nou 
program de reparaţie a drumurilor 
publice naţionale, locale, comu-
nale şi a străzilor cu denumirea 
generică „Drumuri bune” pentru 
care a fost prevăzută suma de  900 
de milioane de lei.

Deficitul bugetului de stat pen-
tru anul viitor este estimat la 14 
miliarde de lei. Potrivit autorilor, 
acesta va fi finanţat din surse ex-
terne (intrări nete din împrumu-
turi externe pentru suport bugetar 
şi implementarea proiectelor fi-
nanţate din surse externe) şi surse 
interne (inclusiv mijloace din pri-
vatizarea patrimoniului public).

Se forțează o votare 
în grabă în Parlament

Autorităţile şi preşedintele în 
exerciţiu, Igor Dodon, forţează 
o votare rapidă a politicii fisca-
le şi a celor trei bugete, fapt ce a 
provocat nemulţumirea opoziţiei 
parlamentare. 

„Voi solicita ca politica bu-
getar-fiscală şi cele trei bugete 
să nu fie examinate săptămâna 
curentă”, a menţionat vicepreşe-
dintele Legislativului, deputatul 
Platformei Demnitate şi Adevăr, 
Alexandru Slusari. 

El spune că abia marţi seară 
documentele au fost distribuite 
deputaţilor pe suport de hârtie, iar 
în format electronic o parte din ele 
şi acum lipsesc pe pagina oficială a 
Parlamentului. Iar miercuri, la ora 
10.00, cele mai importante pro-
iecte financiar-economice au fost 
propuse deja pentru examinare în 
cadrul comisiilor permanente, în 
ideea ca joi acestea să fie propuse 
plenului pentru prima lectură.  

„Este o bătaie de joc şi o sfidare 
a Parlamentului! Să examinăm 
peste o sută de pagini într-o zi. Vă 
amintesc că proiectele bugetelor 
în general au apărut în spaţiul 
public doar luni seara. Iar prima 
analiză fugitivă a politicii fiscale 
a identificat multiple probleme 
grave şi nemulţumirea mai multor 
pături sociale. După ce guvernul a 
întârziat să prezinte politica buge-
tar-fiscală şi bugetele cu două luni 
în urmă, acum acest executiv al lui 
Dodon, aflat la uşa de ieşire, for-
ţează nota, iar socialiştii ascultă 
docil ordinul hazardat al vojdiului 
disperat şi aruncat recent de pe 
piedestal”, menţionează Slusari.  

Vinăriile se 
confruntă cu un 
deficit acut de 
brațe de muncă 

Industria vitivinicolă din re-
publică se confruntă cu o criză 
acută de muncitori calificaţi. Noul 
director al Oficiului Naţional al 
Viei şi Vinului, Cristina Frolov, a 
spus că în şcoli se pune accentul 
mai mult pe teorie, iar viitorilor 
specialişti le lipsesc deprinderile 
practice. „Vinăriile sunt impuse de 
situaţii să-şi aducă specialişti de 
peste hotare şi aceştia la rândul 
lor cumva instruiesc personalul 
care lucrează la vinării. Dacă nu 
vom schimba ceva, în câţiva ani, 
nu ştim cu cine o să lucrăm, dar 
aici este o problemă majoră chiar 
şi la zilieri şi specialişti, chiar şi 
la mecanici”, spune directorul 
ONVV.

Un nou 
program 
cu FMI, 
sub semnul 
întrebării 

Premierul Ion Chicu nu este si-
gur că un nou program cu Fondul 
Monetar Internaţional (FMI) va fi 
aprobat până la sfârşitul anului. 
„Este dificil de spus dacă un nou 
program cu FMI va fi aprobat. 
Acest lucru este cauzat de faptul că 
nu toate condiţiile pentru aceas-
ta au fost îndeplinite. Guvernul 
şi-a făcut treaba, dar Parlamentul, 
încă nu”, a spus premierul. El a 
menţionat în special că, deocam-
dată, trei vicepreşedinţi ai Băn-
cii Naţionale a Moldovei (BNM) 
nu au fost numiţi, aceasta fiind 
una din cerinţele importante ale 
Fondului. 

China devine 
primul 
partener 
comercial 
al Europei 

China a devenit în trimestrul 
trei primul partener comercial 
al Uniunii Europene, depăşind 
Statele Unite, o consecinţă a pan-
demiei de COVID-19 şi a relansă-
rii rapide a activităţii economice 
chineze. Pe primele nouă luni ale 
anului 2020, schimburile dintre 
UE şi China au atins 425,5 mili-
arde euro, faţă de 412,5 miliarde 
euro între blocul comunitar şi 
SUA, potrivit datelor publicate 
de Eurostat. Anul trecut, schim-
burile comerciale au fost de 413,4 
miliarde euro şi, respectiv, 461 
miliarde euro, în aceeaşi perioadă 
a lui 2019.

Primarii protestează împotriva politicii fiscale, care limitează autonomia locală



Vineri / 4 decembrie / 2020GAZETA de Chișinău

7
P O L I T I C Ă

Când Dodon 
este Plahotniuc

Formațiunile politice Partidul Acțiune 
și Solidaritate și Partidul Nostru 
au organizat, joi, o manifestație, „a 
cetățenilor”,  împotriva proiectului 
de lege al PSRM despre scoaterea 
Serviciului de Informații și Securitate 

(SIS) din subordinea șefului statului. Aceasta 
este pentru a treia oară, în ultimii patru ani, când 
instituția responsabilă de securitatea statului 
Republica Moldova și a cetățenilor săi este trecută 
haotic de la parlament la președinție în funcție de 
interesele de moment ale formațiunilor politice 
aflate la guvernare. Totul s-a întâmplat după ce 
Dodon a pierdut alegerile prezidențiale.  

Proiectul de lege despre subordo-
narea SIS a fost sprijinit, joi, de noua 
majoritate parlamentară alcătuită 
din 57 de deputaţi, membri PSRM 
şi Platforma parlamentară „Pentru 
Moldova”, construcţie înjghebată 
din deputaţii Partidului Şor şi foşti 
transfugi de la Pro-Moldova.  

Ce prevede proiectul PSRM

Autorii proiectului de lege sunt 
aceiaşi deputaţi ce au elaborat în 
iunie 2019 proiectul de modificare a 
Legii SIS, prin care activitatea aces-
tui serviciu a trecut în coordonarea 
şefului statului. Este vorba despre 
deputaţii socialişti Vasile Bolea şi 
Grigore Novac.

Parlamentarul socialist Vasile 
Bolea şi-a argumentat demersul, 
în cadrul unei emisiuni de la TV8, 
prin bănuiala că Maia Sandu, în ca-
litatea sa de preşedinte al Republicii 
Moldova şi comandant suprem al 
forţelor armate, ar putea să utili-
zeze instrumentele şi instituţiile pe 
care le are în subordonare pentru a 
provoca „destabilizare în regiune”, 
invocând faptul că şeful ales al sta-
tului are cetăţenia României. 

Trebuie spus, de altfel, că însuşi 
socialistul Vasile Bolea este cetăţean 
al României.

În vara anului 2019, deputaţii 
ACUM şi PSRM au votat pentru 
revenirea SIS în subordinea Preşe-
dinţiei, de unde a fost scos în de-
cembrie 2016.

SIS a fost scos în 2016 de sub 
controlul lui Igor Dodon de către 
Partidul Democrat, cu câteva săptă-
mâni înainte de învestirea acestuia 
în funcţia de şef de stat. Democraţii 
au motivat pericolul transformării 
serviciului „într-o filială a serviciilor 
secrete străine”, aluzie la simpatiile 
proruse ale lui Dodon.

Conform modificărilor din iunie 
2019, SIS este condus de un direc-
tor numit în funcţie de Parlament, 
la propunerea preşedintelui Repu-
blicii Moldova, pe un termen de 
cinci ani. Eliberarea din funcţie a 
directorului se face de Parlament 
la propunerea preşedintelui Repu-
blicii Moldova sau a deputaţilor în 
Parlament. Directorul Serviciului are 
directori adjuncţi, care sunt numiţi 
în funcţie de preşedintele Republicii 
Moldova, la propunerea directorului 
Serviciului.

Conform aceleiaşi legi, pentru 
îndeplinirea atribuţiilor ce revin 
Serviciului, se constituie un cole-

giu în a cărui componenţă intră: 
directorul (preşedintele), directorii 
adjuncţi, alte persoane cu funcţii de 
conducere ale Serviciului. Membrii 
Colegiului Serviciului sunt confir-
maţi de preşedintele Republicii 
Moldova, la propunerea directo-
rului Serviciului.

În cadrul festivităţii de inaugu-
rare a conducerii SIS, pe 26 iunie 
2019, preşedintele Igor Dodon a 
declarat următoarele: „Reformele 
care au avut loc, subordonarea [SIS 
faţă de] Parlament [şi] Preşedinţie 
au avut efectul lor, nu tot timpul cel 
mai bun. Noi nu dorim ca instituţiile 
de forţă, în cazul de faţă, serviciul 
Dvs., să devină instrument în mâi-
nile instituţiei parlamentare sau 
prezidenţiale. Noi vrem ca Dvs. să 
fiţi la paza intereselor statului. Noi 

nu avem interese să fim pro-ame-
ricani, pro-ruşi sau pentru nu ştiu 
cine. Pentru mine personal, contează 
interesele statului Republica Moldo-
va. Să fiţi sigur că din partea mea nu 
vor fi indicaţii, cu excepţia apărării 
intereselor Republicii Moldova”.   

Esaulenco, despre 
„implicarea SIS 
în diverse dispute” 

Conform acestei legi, directorul 
SIS este obligat să raporteze şefu-
lui statutului despre schemele de 
corupţie care ameninţă securitatea 
statului.

Potrivit deputatului PAS, Lilian 
Carp, SIS este „unica instituţie care 
poate scoate la iveală schemele de 
corupţie aplicate pe moment în scan-
dalul Moldasig.

Actualul director al SIS, Alexan-
dru Esaulenco, a fost numit în func-
ţia de director de către Parlamentul 
Republicii Moldova la 25 iunie 2019. 
La 16 martie 2020, preşedintele Igor 
Dodon i-a fost conferit gradul special 
de general-maior al SIS.

În septembrie curent, în cadrul 
unui interviu, el a vorbit despre im-
plicarea forţelor politice în activita-
tea serviciului: „E adevărat […], se 
mai întâmplă tendinţe de implicare 
a SIS în diverse dispute”, preferând 

să canalizeze discuţia spre dezinfor-
mare: „Dar dreptul la libera expri-
mare este unul fundamental într-o 
societate democratică. SIS este o 
instituţie prin excelenţă apolitică 
şi persoanele care vor să ne facă să 
încălcăm acest principiu se vor dez-
amăgi cu siguranţă”.

„Paralel, vreau să menţionez că 
informarea corectă şi oportună a 
cetăţenilor contribuie la promova-
rea culturii de securitate. Dezinfor-
mările, manipulările afectează mai 
puţin activitatea Serviciului, dar cu 
siguranţă produc efecte nefaste pe 
domenii precum coeziunea socială, 
spiritul civic etc. Cel mai regretabil 
este atunci când asemenea procese 
sunt inspirate anume de actori care 
apriori trebuie să fie formatori de 
opinie publică.”

 M a p a m o n d

Eurodeputatul ungar 
Szajer a demisionat din 
FIDESZ după „orgia” 
de la Bruxelles

Politicianul ungar Jozsef Szajer a demisionat din partidul 
la putere în Ungaria al premierului Viktor Orban după ce 
a participat la o petrecere ilegală din Bruxelles descrisă de 
presă drept „o orgie” într-o perioadă de lockdown. „25 de 
bărbaţi goi” au fost găsiţi „la etajul unui bar” situat în centrul 
oraşului, nu departe de comisariatul central din Bruxelles, 
conform agerpres.ro. Unul dintre participanţi, Jozsef Sza-
jer, a încercat să fugă prin jgheabul de la acoperişul clădirii 
la sosirea poliţiei, dar a fost reţinut de o patrulă venită ca 
întăriri. „Bărbatul avea sânge pe mâini, posibil să se fi rănit 
în timp ce fugea”, a precizat la rândul său Parchetul din 
Bruxelles, care l-a identificat pe fugar doar cu iniţialele, S.J.

NATO, „testamentul” 
lui Mike Pompeo, 
foarte ostil Turciei

Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a solicitat 
autorităţilor de la Ankara să revină la un comportament de 
aliat. El a rezervat critici dure, „scurte dar ferme”, la adresa 
Turciei, şi anume a regimului Erdogan, subliniază lefigaro.
fr. Citând agenţia France-Presse, publicaţia franceză a men-
ţionat că oficialul american a criticat faptul că Ankara s-a 
îndepărtat de Alianţă şi a denunţat politica lui Erdogan, a 
„faptului împlinit”, în mai multe crize regionale. 

A murit Valéry Giscard 
d’Estaing

Cel mai tânăr preşedinte al celei de-a V Republici, ales în 
1974, Valéry Giscard d’Estaing, în vârstă de 94 de ani, a murit 
miercuri, 2 decembrie, în urma complicaţiilor provocate de 
Covid-19, „înconjurat de familia sa”, în proprietatea sa din 
Authon, Loir-et-Cher. Fostul şef de stat (1974-1981) a fost 
spitalizat pentru mai multe luni din cauza unor probleme 
cardiace. Decesul său a suscitat un val de omagii în sânul 
clasei politice franceze şi europene, precum şi mesaje nos-
talgice. „Pentru mulţi, el va rămâne o figură a vieţii politice 
franceze, un fondator al Europei şi încarnarea unui nou stil 
prezidenţial”, scrie lemonde.fr.

Peste 1.000 de cercetători 
chinezi au părăsit SUA; 
echipa lui Biden, în vizorul 
agenților chinezi

Mai mult de 1.000 de cercetători chinezi au părăsit SUA în 
contextul intensificării anchetelor declanşate de autorităţile 
americane pentru presupuse operaţiuni de furt de tehnolo-
gie, au indicat oficiali americani din domeniul securităţii, 
avertizând că agenţi chinezi au luat deja la ţintă membri 
ai viitoarei administraţii Biden, transmite Reuters, citată 
de agerpres.ro. John Demers, şeful Diviziei de Securitate 
Naţională din Departamentul Justiţiei, a afirmat, într-o 
discuţie găzduită miercuri de Institutul Aspen, că cercetători 
chinezi au părăsit SUA în timp ce Departamentul a declanşat 
numeroase anchete penale împotriva unor agenţi chinezi 
pentru spionaj tehnologic şi industrial.

Autoritățile ruse 
demarează vaccinarea
în masă

În Moscova, pe 5 decembrie, începe vaccinarea în masă 
împotriva COVID-19. Primii vor fi medicii şi profesorii, 
transmite meduza.io. La 2 dеcembrie, preşedintele Rusiei, 
Vladimir Putin, a dispus Guvernului să înceapă vaccinarea în 
masă în ţară de săptămâna viitoare. Rusia a înregistrat două 
vaccinuri împotriva COVID-19: „SputnikV”,  şi „EpiVakCoro-
na”. Ambele preparate sunt la a treia etapă de testare, care 
nu este finalizată. Cei care au elaborat preparatul „Sputnik 
V” au declarat despre o eficienţă de 95% a vaccinului.

I.G.

În decurs de patru ani, SIS este mutat, pentru a treia oară, conjunctural, 
de la Președinție la Parlament (2016), și de la Parlament la Președinție 
(2019), și de la Președinție la Parlament (2020)

Ilie GULCA
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Ţara mea de dor
A - p o l i t i c e

Se pare că am mai vorbit despre asta. 
Eram în clasa a IX-a a Școlii Medii nr. 
1 din Drochia (azi Liceul „Eminescu”), 
eram pasionat de literatură, de fotbal 

și de Beatles. În banca din față ședea o colegă 
împătimită de literatură, în special de literatura 
rusă. 

Nu ştiu cine îi erau părinţii 
(purta un nume şi prenume sută 
la sută rusesc), dar avea o biblio-
tecă bogată şi mă zădăra de fiecare 
dată cu câte vreo ediţie greu de 
găsit în librăriile şi bibliotecile 
sovietice. 

Într-o zi mi-a împrumutat 
cartea lui Liviu Rusu Eminescu 
şi Schopenhauer şi primul volum 
din ediţia Perpessicius a operelor 
lui Eminescu. Liviu Rusu a fost re-
velaţia absolută, iar ediţia Perpes-
sicius se impunea prin eleganţă, 
acribie, distincţie. Eu cunoşteam 
versiunea în patru volume a ope-
rei lui Eminescu de la Chişinău, 
dintre care primul (mult mai sub-
ţire decât ediţia Perpessicius) aco-
perea ca şi cum acelaşi segment: 
poezia lui Eminescu publicată în 
timpul vieţii.

Poeziile propriu-zise le cunoş-
team (ca şi cum) din ediţia de la 
Chişinău, noutatea fiind doar tex-
tele complementare (paratextul). 
Surpriza a venit însă aproape ime-
diat, încă la răsfoirea poemelor 
de juneţe ale viitorului poet-nepe-
reche. Fiind ordonate cronologic, 
chiar printre primele poezii (era 
a opta? a noua?) dau peste una 
absolut necunoscută: Ce-ți do-
resc eu ție, dulce Românie? Un 
poem exaltat, pasional-juvenil, 
ca şi multe din cele scrise în acea 
perioadă. Un poem pe care ar fi 
trebuit să-l scrie un paşoptist, nu 
un junimist.

Întrebarea mea firească: „De 
unde acest poem?”, după certifi-
carea autenticităţii lui (informaţia 
de la Note şi comentarii despre 
publicarea în Familia lui Iosif 
Vulcan din aprilie 1867) a născut, 
imediat, cealaltă întrebare: de ce 
poezia lipsea în ediţia de la Chişi-
nău? O ardentă odă patriei, scri-
să de un tânăr gimnazist, plecat, 
după moartea profesorului Aron 
Pumnul, din Bucovina şi Moldova 
pentru a face un aproape ritualic 
tur al pământurilor româneşti din 
Ardeal (aflate sub dominaţie aus-
tro-ungară), continuând călătoria 
prin Oltenia şi Muntenia. În felul 
acesta „moldoveanul” Eminescu 
descoperă „ţara de dor”. Cam aşa 
cum o descopereau basarabenii de 
azi, vizitând România după 1989. 

Poemul lipsea din ediţia „aca-
demică” de la Chişinău pentru că 
Mihai(l) Eminescu, în viziunea 
maşinăriei ideologice din RSSM, 
nu era poetul romantic român 
(romanticii au fost, în toate ţările, 
marii naţionalişti, secolul roman-
tismului fiind secolul formărilor 
statelor-naţiune). La Chişinău el 
era poetul („moldovan”, desigur), 
revoltat de nedreptăţile sociale, 
autor al poemului Împărat şi pro-

România îşi alege pe 6 de-
cembrie deputaţii şi senatorii. 
Doar cinci, cel mult şase par-
tide au şanse de a trece pragul 
electoral (5%). Clasamentul ar 
putea arăta în felul următor: 
PNL şi PSD pe primele două 
locuri (şi un partid şi celălalt 
pot obţine, potrivit sondajelor, 
între 25% şi 35%), urmate de 
USR-PLUS (în jur de 20%). 
La o distanţă considerabilă de 
fruntaşe se află PMP, UDMR 
şi PRO România lui Victor 
Ponta (toate, între 4% şi 7%). 
Oricare ar fi scorul înregistrat 
de cele şase formaţiuni, cel mai 
probabil viitoarea coaliţie de 
guvernare se va constitui din 
PNL şi USR-PLUS, la care s-ar 
putea ralia, eventual, PMP-ul 
fondat de fostul preşedinte al 
ţării Traian Băsescu şi condus 
actualmente de basarabeanul 
Eugen Tomac.

Prezenţa la vot este estimată 
la circa 40% şi ar fi bine să fie 
aşa, întrucât, la o participare 
mai mică, procentele stângii ar 
creşte exponenţial. Iar România 
are nevoie acum de o altă gu-
vernare, alta decât cea întruchi-
pată de Marcel Ciolacu şi (mai 
ales) Victor Ponta. Anul 2020 
a demonstrat că ţara poate fi 
gestionată diferit de modul în 
care au făcut-o, de pildă, Liviu 
Dragnea şi Viorica Dăncilă. Şi 
că există lideri politici respon-
sabili, capabili să ia decizii 
raţionale şi necesare chiar şi 
în cele mai grele timpuri. E 
uşor să conduci ţara când eşti 
pe creştere economică şi ai un 
buget generos la dispoziţie. 
Mai greu e să administrezi ţara 
când veniturile scad dramatic, 
când e pandemie afară şi când 
lumea aşteaptă de la tine nu 
management de criză, ci pe de-a 
dreptul miracole economice şi 
financiare.

PNL-ul şi aliaţii săi de la 
guvernare au reuşit acest lucru. 
Mai mult de atât, au reanimat o 
serie de proiecte de infrastruc-
tură, au mărit investiţiile, au 
atras finanţare externă, ob-
ţinând o felie generoasă din 
fondul de redresare planificat 
de UE pentru perioada post-co-
vid. Guvernarea actuală nu este 
fără cusur, fireşte, dar erorile 
comise de liberali sunt joacă 
de copii pe lângă „performan-
ţele“ fostei coaliţii, conduse 
de PSD: risipă de bani publici, 
absorbţie minimă de fonduri 

europene, stagnarea marilor 
proiecte de infrastructură, atât 
de vitale pentru România. Dar 
mai cu seamă, multă corupţie, 
incompetenţă administrativă şi 
incongruenţă politică.

 România a aşteptat ca pe o 
mană cerească acest scrutin. 
Dezastruoasa guvernare pese-
distă, condusă din umbră de 
penalul Dragnea, a anulat o 
bună parte din realizările ante-
rioare (incontestabile) ale ţării. 
Pandemia a intervenit nemilos 
în şansele dreptei (PNL, USR, 
dar şi PMP) de a obţine o victo-
rie clară, aşa cum o prevesteau 
sondajele de la începutul pri-
măverii. De altminteri, oricine 
ar fi condus ţara într-o perioadă 
ca aceasta ar fi fost penalizat 
dur de electorat pentru toate 
erorile comise. În aceste condi-
ţii, PSD-ul ar putea ajunge din 
nou pe primul loc după numă-
rarea finală a voturilor. Totuşi, 
primejdia de a avea din nou un 
guvern social-democrat îi va 
solidariza pe liberali şi userişti, 
în ciuda divergenţelor princi-
piale care dau de cap cele două 
partide de dreapta.

Scrutinul de duminică e 
un bun prilej pentru liberali 
şi pentru USR-iştii ambiţioşi 
de a duce la capăt mai multe 
iniţiative legislative şi refor-
me importante. Dar şi o şansă 
de primenire pentru PSD: o 
aflare ceva mai îndelungată 
în opoziţie (postură cu care 
PSD-ul nu e foarte familiar) i-ar 
putea îndemna pe unii liderii 
social-democraţi să recurgă la 
metode mai radicale pentru o 
transformare în profunzime a 
partidului. România are nevoie 
de un partid puternic de stân-
ga, nu şi de un PSD în formula 
Iliescu-Năstase sau Drag-
nea-Dăncilă.

După 6 decembrie 2020, 
scena politică românească ar 
mai putea înregistra câteva 
modificări majore: în cazul unui 
eşec, conservatorii din PMP ar 
putea fuziona cu liberalii, iar 
UDMR-ul ar putea înţelege, 
în sfârşit, că miza exclusivă pe 
votul etnic este, pe termen lung, 
extrem de păguboasă. O măsu-
ră sanitar-igienică (nu numai 
pentru legislativ, ci şi pentru 
întreaga societate) ar fi elimi-
narea din jocul politic a unor 
personaje nocive precum Călin 
Popescu-Tăriceanu (sigură) şi 
Victor Ponta (mai puţin sigură).

Pe 6 decembrie, românii (de 
pretutindeni) mai pot miza o 
dată pe cartea schimbării. O 
carte cât se poate de reală, de 
această dată. E doar la discreţia 
lor dacă o vor face, căci nimeni 
nu-i împiedică să stea acasă, 
aşa cum au făcut-o în 2016. Să 
nu se plângă însă dacă, peste 
alţi patru ani, se vor pomeni la 
coada Europei sau poate chiar 
în afara acesteia.

H a r t a  l u m i i

Alegerile 
parlamentare 
din România

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

letar (învăţat doar pe jumătate 
şi omiţând finalul, „influenţat 
de filosofia idealistă a lui Scho-
penhauer”). Cum să se publice în 
Chişinăul sovietic o poezie în care 
acest „moldovan” face declaraţii 
de dragoste unei „alte” patrii? 
Era epoca „autoizolării” ferme, 
blocându-se toate porţile ce legau 
Basarabia de România. 

Acum, după mai bine de o ju-
mătate de secol de când citisem 
poezia din tinereţe a lui Eminescu 
(eram chiar la vârsta lui), după 
ce eu însumi i-am predat la liceu 
şi la universitate pe Eminescu 
fără croşete, dar şi pe Rebreanu, 
Camil Petrescu, Arghezi, Sado-
veanu ori Sorescu, fără ca cine-
va să mi-i fi predat la facultate; 
după ce am trecut cu toţii prin 
faza luptei pentru limbă şi alfa-
bet; după obţinerea independenţei 
şi a războiului de independenţă 

de la Nistru, după ce elevii şi 
studenţii pe care i-am obişnuit 
să recite necenzurat/ ne-bâlbâit  
poemele literaturii naţionale sunt 
români cu acte în regulă (unii din-
tre ei deja reprezintă România în 
instanţe internaţionale), cine se 
mai teme de Eminescu? Logica 
fricii aici ar fi: dacă Eminescu e 
„poetul moldovenilor”, dar el zice 
că România este ţara lui de dor, 
înseamnă că e posibil, că suntem 
români şi punctum şi că Moldova 
e România. 

Ascultam un interviu la BBC 
(în limba rusă, pentru ascultătorii 
ruşi) şi un altul la postul de te-
leviziune „Dojdi” cu preşedintele 
ales al RM şi mi-am dat seama 
că e primul preşedinte moldo-
vean (şi primul politician de la 
Chişinău) care declară public că 
deţine (şi) cetăţenia română (de-
aţi şti cum se eschiva de la această 
întrebare un mare „român ba-
sarabean”, de parcă ar fi fost un 
fapt ruşinos să-şi  recunoască 
identitatea certificată, mai ales 
că cetăţenia e în beneficiul pose-
sorului de paşaport, nu dovadă 
a patriotismului). Ceea ce însă a 
ezitat să comenteze noul preşe-
dinte a fost teama (sic!) ruşilor 
că noua clasă politică va face Uni-
rea cu România. De ce i-ar spe-
ria acest fapt pe ruşii inteligenți, 
care ascultă BBC şi „Dojdi”? Şi ce 
s-ar întâmpla dacă unirea (recte: 
re-unirea) s-ar produce? 

Poate explicăm lumii că e un 
dor firesc? Afectaţi profund de 
autoizolarea impusă de pande-
mie, de ce am persevera şi pe o 
autoizolare geopolitică atunci 
când porţile spre lumea bună sunt 
aici, alături, în pitoreasca ţară a 
lui Vlahuţă, în România rotundă 
(„dodoloaţă”) a copilului din ro-
manul lui Blaga, în eminesciana 
Țară de dor?

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

Poemul 

lipsea din ediţia 
„academică” 

de la Chişinău 
pentru că Mihai(l) 

Eminescu, în 
viziunea maşinăriei 

ideologice din 
RSSM, nu era poetul 

romantic român 
(romanticii au fost, 
în toate ţările, marii 
naţionalişti, secolul 
romantismului fiind 

secolul formărilor 
statelor-naţiune).
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Se întâmpla în decembrie 
2009.

După o perioadă grea de nego-
cieri reuşite cu FMI, după recti-
ficarea bugetului 2009 (cea mai 
grea rectificare pe care a avut-o 
vreodată R. Moldova), dar şi de 
promovare a bugetului pentru 
2010 în Parlament, am ajuns 
într-o seară rece din decembrie 
la Teatrul „Satiricus”, unde era 
organizat tradiţionalul eveniment 
de sfârşit de an, cu înmânare de 
statuete nu ştiu pentru ce merite 
obţinute pe parcursul anului. Că 
2009 a fost unul deosebit – e lucru 
cunoscut. Dar în ce priveşte meri-
tele – doar „Satiricus”, probabil, 
le putea observa mai atent în acel 
an zbuciumat.

Uite aşa, printre scenete 
vesele şi mesaje calde, cu actori 
şi regizori în scenă, se înmânau 
acele statuete de merit. Directorul 
Teatrului Satiricus, Alexandru 
Grecu, a pronunţat şi numele meu. 
Conform scenariului, observat şi 
în alte cazuri de băgare în seamă, a 
trebuit să urc în scenă pentru a-mi 
ridica statueta (ne)meritată. Cel 
puţin la acel moment nu aveam 
merite faţă de lumea teatrală, ca 
să fiu observat.

Sus, în scenă, Grecu avea ceva 
de spus despre fiecare persoană 
nominalizată, iar pentru a intra 
în posesia trofeului, nominalizatul 
urma să răspundă şi la o între-
bare formulată de actorii de la 
„Satiricus”.

Este mai dificil să redau acum 
formularea exactă a întrebării, 
prea greoaie pentru atmosfera 
caldă din sală şi contextul acelui 
eveniment, dar precis era despre 

BNM, Talmaci (căruia tocmai îi 
expirase mandatul de guvernator) 
şi Drăguţanu (proaspătul guver-
nator). Întrebarea chiar era prea 
complexă pentru a vorbi despre 
politici monetare în faţa publicu-
lui relaxat şi pus pe glume.

Dar răspunsul meu a fost scurt 
şi simplu, ceva de genul: „Nu cred 
că ne reuşeşte acum să găsim di-
ferențe şi explicații ce a fost până 
acum la BNM şi ce urmează să 
fie, dar cert e că, deocamdată, 
Talmaci are în buzunarul său lei 
cu talmaci, pe când Drăguțanu, 
orice ar fi, în buzunarul de la pan-
taloni tot talmaci mai poartă.”

Lumea prezentă în sală a ex-
plodat în hohote de râs şi a pornit 
să facă şi alte glume, dezvoltând 
pornirea mea glumeaţă. Directorul 
de la „Satiricus”, printre hohote, 
se auzi declarând la microfon: 
„Domnule ministru, când finali-
zaţi mandatul la finanţe, vă pro-
mit, vă iau la Satircus!”. A fost şi 
asta o glumă, până la urmă.

Printre lumea relaxată şi glu-
meaţă din acea seară era şi un 
cetăţean serios, cu planuri mă-
reţe deja, după cele auzite. La 
doar câteva luni distanţă, BNM 
a pornit „stanocul” şi a tipărit 
multe „tiucuri cu lei” (vorba 
unui consilier mai vechi al unui 
preşedinte de RM) cu semnătura 
noului guvernator pe bancnote. 
Şi au fost tipărite atât de multe 
bancnote că toate depozitele BNM 
au fost ticsite cu lei semnaţi de 
Drăguţanu. Pentru că erau atâ-
ţia lei depozitaţi, peste ani, nici 
Cioclea nu a mai avut vreo şansă 
să tipărească bancnote cu propria 
semnătură. S-a văzut nevoit doar 
să bată monede noi. Scumpe mo-
nede! Precum scumpe au fost şi 
„tiucurile cu lei”, care şi acum îşi 
aşteaptă rândul să iasă la lumina 
zilei.

De aceea e bine ca glumele din 
scena de teatru să fie tratate ca 
atare. Ca nişte glume doar.  

P.S. E doar o glumă că cineva ar 
fi tipărit bancnote (prea multe) şi 
monede (prea scumpe), provocat 
de glume. Au fost alţi „factori”… 

Veaceslav NEGRUȚA

După ce a pierdut fotoliul moa-
le de la preşedinţie, Igor Dodon şi 
PSRM şi-au amintit că Republica 
Moldova e un stat parlamentar. 
Nu mai consideră oportună afla-
rea SIS-ului în subordinea şefului 
statului.

PSRM, în iunie 2019, argumen-
tând trecerea SIS-ului în subor-
dinea preşedintelui Republicii 
Moldova: „Limitarea şi reducerea 
substanţială a atribuţiilor preşe-
dintelui Republicii Moldova în 
domeniul securităţii statului este 
absolut inacceptabilă, or, şeful 
statului este organul oficial, care 
formal ocupă locul de vârf în ierar-
hia instituţiilor statale antrenate 
în exercitarea suveranităţii”.

PSRM, în decembrie 2020: 
„Având în vedere că Republica 
Moldova este o republică parla-
mentară conform articolului 60 
din Constituţia Republicii Mol-
dova, se impune necesitatea de 
consolidare a controlului parla-
mentar asupra sistemului naţi-
onal de securitate al Republicii 
Moldova”.

Faptul că unii deputaţi schim-
bă macazul la 180 de grade, doar 
într-un singur an, şi doar la un 
singur subiect, în funcţie de con-
textul favorabil lor, demonstrează 
că republica asta are o mare pro-
blemă. E doar un exemplu care 
demonstrează de ce vom continua 
să batem pasul pe loc. În timp ce 
societatea geme de COVID şi alte 
probleme grave generate de pan-
demie, socialiştii se îngrijesc de 
rânza lui Igor Dodon, de moftul 

acestuia de a lăsa preşedintele 
ales al Republicii Moldova fără 
atribuţia după care plângea încă 
din 2016, atunci când democraţii 
au trecut SIS-ul sub control par-
lamentar.  Interesant e cum vor 
vota foştii deputaţi democraţi din 
Platforma „Pentru Moldova”, unii 
dintre care, aşa cum spuneam, la 
sfârşitul lui 2016, au scos SIS-ul 
de sub controlul preşedintelui Igor 
Dodon. Cred că a venit timpul ca 
întreaga societate, mediul de ex-
perţi, clasa politică să pună punctul 
pe I şi să decidă, în condiţiile în 
care suntem un stat parlamentar, 
dacă este oportună sau nu reve-
nirea la alegerea şefului statului 

În funcție de contextul favorabil
în Parlament, de exemplu, din 
trei încercări, ultima fiind cu cel 
puţin 51 de voturi, deoarece avem 
un paradox: preşedintele este ales 
direct de cetăţeni, aşteptările sunt 
foarte mari, dar atribuţiile acestuia 
sunt limitate prin Constituţie, sau 
se fac ajustări, schimbări la forma 
de guvernământ a Republicii Mol-
dova, astfel încât să fie clar pentru 
toată lumea ce responsabilităţi are 
fiecare putere în stat, să nu mai 
îndrăznească nimeni să se atingă 
de ele, deşi atribuţiile sunt clare şi 
acum, dar problema trebuie tran-
şată o dată şi pentru totdeauna, 
mai exact până la reunirea celor 
două maluri ale Prutului.

Vasile MUNTEANU

 Bună dimineaţa, prieteni! 
De vânzare birou de epocă pen-

tru doamnă cu picioare subţiri şi 
sertare lungi.

Servim cu frişcă clientela bine 
bătută. 

Avem ciorapi de femei lungi. 
Vând câine, mănâncă orice şi 

îi plac foarte mult copiii.
Confecţionăm genţi şi haine 

din pielea clientului.

Vindem rochii pentru dame 
de lux.

Fustele se ridică zilnic între 
orele 10:00-18:00.

Vindem scaune pentru copii cu 
trei picioare.

Nu servim minori sub 18 ani. 
Nu servim în stare de ebrietate. 
Lenjeria de corp nu se schimbă! 
Confecţionăm costume de 

damă la proba a doua. 
Căutăm un om care să aibă 

grijă de o turmă de oi care nu fu-
mează şi nu bea.

Confecţionam pălării pentru 
dame cu păsărele. 

Cumpăraţi păpuşi pentru copii 
de lemn. 

Pantofi pentru bărbaţi la preţ 
ieftin.

Vindem haine second hand la 
mâna a doua. 

Servim o varietate de ciorbe şi 
mâncăruri gătite. 

Consumaţi cu încredere supa 
de pasăre vegetariană.

Avem frişcă bătută toata ziua. 
Facem prăjituri pentru tineri 

însurăţei cu ouă.
Cărucioare pentru bătrâni cu 

roţi gonflabile.
Reparăm umbrele de dame 

stricate. 
Remediem ciorapi de dame cu 

găuri mari sau mici.

Reparăm umbrele de dame stricate

Alexandru CAZACU DOR
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„Vor fi lichidate satele, spitalele 
și școlile, limba rusă va fi in-
terzisă în școli, vor fi legalizate 
căsătoriile între homosexuali, 
pământurile vor fi vândute 
străinilor, iar moldovenii vor 
deveni argați la străini” – aceste 
și alte sperietori au fost folosite 
masiv în campania electorală 
pentru a influența votul ale-
gătorilor. Atacurile și discur-
sul de ură au fost îndreptate 
și împotriva organizațiilor 
neguvernamentale, dar și a 
partenerilor de dezvoltare ai 
Moldovei. Cu toate că aceste 
afirmații false și speculații au 
fost demontate de jurnaliști și 
experți, cei care le-au distri-
buit au sperat că îi vor putea 
manipula pe moldovenii care 
nu au capacitatea de analiză a 
informației.

„Fiecare ziar 
sau televiziune 
are stăpânul său”

Însă alegătorii cu o gândire 
critică mai dezvoltată din start 
și-au ordonat sursele de infor-
mare. Pentru Angela Rusu, 
farmacistă din orașul Drochia, 

campania electorală a fost o pe-
rioadă dificilă. „În opinia mea, a 
fost cea mai murdară campanie 
electorală, deoarece au fost multe 
atacuri la persoană, dar și multă 
dezinformare. Alegătorilor le-a 
fost greu să se orienteze în râurile 
de mizerie informativă”, spune 
Angela. Ea consideră că celor 
familiarizați cu rețelele socia-
le le-a fost mai ușor să verifice 
informațiile, iar persoanele care 
s-au informat numai din plian-
tele electorale, de la televizor sau 
din ziare, au fost expuse perico-
lului dezinformării deoarece, 
spune Angela, fiecare ziar sau 
televiziune are stăpânul său și 
promovează interesele acestuia. 

„Nu e suficient doar 
să ne revoltăm, trebuie 
să raportăm abuzurile”

Conștient de impac-
tul știrii false despre „cei 
30 de mii de sirieni” care a 
fost distribuită în campa-
nia prezidențială din 2016, 
Alexandru Ciobanu, medic 
din orașul Cimișlia, a avut 
grijă să-și „curățe” terenul 
informațional la alegerile din 

anul curent. „M-am dezabonat 
de la site-urile de știri false și 
i-am șters din prieteni pe toți 
trolii. În mare parte, m-am 
informat din Internet, dar am 
fost atent la site-urile pe care 
le citesc: dacă nu aveau date 
de contact sau adrese veridice, 
mă dezabonam”. Alexandru 
este convins că răspândirea 
intenționată a informațiilor 
false este o crimă care trebuie 
sancționată, deoarece „dacă 
nu este pedepsită, ea se repetă 
și recidivează”. Cetățenii la 
fel trebuie să reacționeze și 
să raporteze aceste abuzuri la 
organele abilitate. „Putem să 
ne revoltăm și pe Facebook, 
dar și să scriem sesizări la 
Consiliul pentru prevenirea 
și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității. Cu alte 
cuvinte, trebuie să fim activi și 
să întreprindem ceva. Nu ne 
va ajuta cu nimic dacă pur și 
simplu ne vom revolta și vom 
face „revoluții” la bucătărie”, 
spune medicul din Cimișlia.

În perioada campaniei 
electorale, majoritatea dez-
informărilor grave au fost 

dezmințite de jurnaliștii de la 
portalul Stopfals.md și de la 
alte redacții independente. În 
opinia expertului media Petru 
Macovei, directorul executiv 
al Asociației Presei Indepen-
dente (API), o bună parte 
din site-urile și televiziunile 
care au diseminat informații 
false și discurs de ură au fost 
taxate de alegători. „Alegerile 
prezidențiale 2020 au demon-
strat că mulți moldoveni au 
început să-și dezvolte gândirea 
critică și capacitatea de analiză 
a informației. Astfel, oamenii 
nu s-au mai lăsat păcăliți de tot 
felul de sperietori și povești cu 
„porumbei și coțofene”, inven-
tate de politicieni și consilierii 
lor de campanie electorală pen-
tru a crea confuzie și a manipula 
electoratul”, spune P. Macovei.

Mesaje false 
similare în Georgia 

În această toamnă și în 
Georgia au avut loc alegeri, 

dar parlamentare. Experții 
media din această țară au con-
statat că cea mai mare parte 
a dezinformărilor electorale 
a vizat candidații forțelor po-
litice pro-europene. Potrivit 
raportului „Monitorizarea 
pre-electorală 2020: mesaje 
anti-occidentale, discurs de 
ură și știri false”, realizat de 
către Fundația de Dezvoltare 
Media (Media Development 
Foundation), înainte de ale-
geri au fost transmise activ 
narative false despre NATO, 
SUA și UE. Politicienii an-
ti-occidentali și presa pro-
Kremlin din Georgia au atacat 
organizațiile societății civile 
și pe miliardarul și filantropul 
George Soros, acuzându-l că 
pune la cale destabilizarea 
situației din țară. Autorii 
raportului de monitoriza-
re au remarcat că partidele 
anti-liberale și-au etichetat 
adversarii drept „coaliție 
LGBT” și „necredincioși li-

berali”, astfel propunându-le 
georgienilor o falsă alegere 
între „revoluționarii homose-
xuali” și „forțele naționale”. 
Experta Mariami Dangadze, 
colaboratoare a organizației 
Media Development Foun-
dation Georgia, spune că, în 
general, aceste discursuri de 
ură și mesaje anti-occidentale 
au fost răspândite de grupuri 
radicale pro-ruse. 

Petru Macovei atrage 
atenția asupra mesajelor de 
dezinformare comune utilizate 
în campaniile electorale din 
Moldova și Georgia. „Sunt 
aceleași teze propagandistice, 
retușate după specificul local 
georgian sau moldovenesc. 
Iar asta demonstrează că ele 
provin din același centru de 
comandă și au un scop comun 
– să atace valorile democratice 
și să înăbușe gândirea critică 
a alegătorilor, manipulân-
du-i în scop electoral”, afirmă 
directorul executiv API.

Alegerile din R. Moldova și Georgia: 
mesaje comune de dezinformare pentru 
a înăbuși gândirea critică a alegătorilor

Legea împotriva știrilor false și a discursului la ură din 
Germania curăță rețelele sociale de mesajele controversate

DISCURS DE URĂ – comunicare verbală, în scris sau comporta-
mentală, prin care se atacă sau se utilizează un limbaj discrimi-
natoriu în raport cu o persoană sau un grup de persoane, făcând 
trimitere la religie, naționalitate, etnie, culoarea pielii, vârstă etc.

Sursa: Strategia ONU și Planul de acțiune privind discursul de ură

Campania electorală pentru alegerile prezidențiale a fost marcată de atacuri la 
persoană, discurs de ură și dezinformări. Alegătorii moldoveni au fost speriați 
că se vor închide școli, spitale, primării, iar organizațiile neguvernamentale ar 
susține și ar fi nanța unii candidați din bani străini. Dezinformări similare au fost 
transmise în această toamnă și la alegerile parlamentare din Georgia. În această 
țară, alegătorii la fel au fost manipulați prin teorii ale conspirației și comparații 
false, candidații partidului de guvernământ atribuindu-și calitatea de „forțe 
naționale”, iar oponenții politici fi ind prezentați ca „revoluționari homosexuali”. 
Experții media din ambele țări spun că aceste tehnici bazate pe falsuri sunt 
folosite de politicieni pentru a-i dezorienta pe alegători, iar cetățenii ar trebui să-i 
penalizeze cu votul lor pe cei care încearcă să-i manipuleze.  

Necesitatea de a contracara 
știrile false a fost argumentată 
de legislatorii germani de rolul 
pe care l-au avut campaniile 
de dezinformare la alegeri-
le prezidențiale din Statele 
Unite ale Americii din anul 
2016. Conform aceste legi, 
informația falsă trebuie să fie 
eliminată de către administra-
torii rețelelor sociale timp de 

24 de ore, iar conținutul fals și 
cel care instigă la ură trebuie 
șters. Nerespectarea acestor 

cerințe de către rețelele sociale 
este considerată o încălcare ci-
vilă și implică amenzi de până 
la 50 de milioane de euro. 
Potrivit raportului „Freedom 
on the net 2020” („Liberate 
pe net”), realizat de Freedom 
House, odată cu adoptarea 
acestei legi, rețelele sociale au 
fost curățate, fiind raportate o 
serie de mesaje controversate 
care au fost șterse operativ 
de administratorii rețelelor 
sociale. Totuși, noile regle-
mentări sunt criticate de unii 
activiști care afirmă că legea 
ar încălca dreptul la libera 
exprimare. Ca să fii la curent cu dezinformările din mass-media și de pe rețelele sociale, astfel 

încât să te poți proteja de manipulare, accesează portalul www.stopfals.md, 
gestionat de Asociația Presei Independente (API). Jurnaliștii portalului dezmint 

informațiile false și elaborează un top lunar al dezinformărilor din spațiul public.
Tot aici poți semnala informațiile pe care le consideri false, 

iar colaboratorii API le vor verifica și vor publica rezultatele.

Pagină realizată de Lilia Zaharia
Pagină tematică editată de Asociația Presei Independente (API), în cadrul proiectului „Dezvoltarea gândirii critice 
în rândul populației rurale, elevilor și viitorilor profesori”, finanțat de Ambasada SUA. Opiniile exprimate în cadrul 
proiectului aparțin autorilor proiectului și nu corespund neapărat celor ale Ambasadei SUA

Nr.3, noiembrie 2020

Acum trei ani, în Germania a fost adoptată o lege care 
impune amenzi foarte mari, de până la 50 de milioane 
de euro, rețelelor de socializare, cum ar fi  Facebook 
sau Twitter, care nu șterg rapid de pe platformele lor 
declarațiile și postările care instigă la ură și discriminare, 
dar și știrile false. 

Sursa: The Wall Street Journal
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5000 de câini fără adăpost 
pe străzile Chișinăului

Problema câinilor fără adăpost devine tot 
mai accentuată în ultimii ani, mai ales în 
orașele mari, unde aceștia se adună pe la 
gunoiști și în curțile blocurilor locative. 

Zilnic, cetățenii sesizează autoritățile sau vin cu 
mesaje în spațiul mediatic despre faptul că fie 
au fost speriați, fie că au fost mușcați de vreun 
câine al străzii. Dezbaterile pe marginea acestui 
subiect împart atât cetățenii, cât și autoritățile în 
câteva tabere. 

R E A L I T A T E A

Unii cetăţeni îşi doresc elimina-
rea cu orice preţ a maidanezilor din 
oraş pentru că aceştia ar prezenta 
pericol pentru viaţă, alţii îi hră-
nesc, îi înmulţesc şi apoi îi alungă 
în stradă, mai există o categorie 
care optează pentru soluţionarea 
problemei pe căi legale şi umane. 

Autorităţile dau din umeri şi 
spun că încearcă să captureze 
câinii şi să-i ducă la azil, însă nu 
fac faţă. Pe de altă parte, activiş-
tii pentru drepturile animalelor 
spun că este nevoie de schimba-
rea legislaţiei, iar autorităţile nu 
respectă regulamentele actuale. 

„Construcția unui azil 
nu rezolvă problema 
animalelor fără adăpost”

În prezent, pe străzile capitalei 
se plimbă în jur de 5000 de mai-
danezi. Necropola din mun. Chişi-
nău găzduieşte 850 de patrupezi, 
iar capacitatea prevăzută este de 
circa 500 de câini. Cheltuielile 
lunare pentru capturarea, între-
ţinerea, sterilizarea şi vaccinarea 
câinilor sunt în medie de 300-400 
de mii de lei. 

Specialistul principal în cadrul 
Secţiei de control şi protecţia 

Sergiu BEJENARI

animalelor din cadrul Primăriei 
Chişinău, Karl Luganov, spune 
că prin otrăvirea şi omorârea câi-
nilor sau construcţia unui azil nu 
se rezolvă problema animalelor 
fără adăpost. Deoarece aceasta 
este o luptă împotriva efectului, 
şi nu a cauzei. 

„De exemplu, dacă se sparge 
o ţeavă şi din aceasta curge apă, 
oricâte găleţi ai lua, aceasta nu 
va dispărea până nu va fi închis 
robinetul. La fel şi în cazul anima-
lelor fără adăpost, până nu ne vom 
clarifica cu motivele, problema nu 
va fi soluţionată.”

Creşterea necontrolată a câini-
lor şi aruncarea puilor în stradă, 
şantierele de construcţie, unde 
sunt crescuţi câinii, care ulterior 
rămân în stradă, gunoiştile neau-
torizate, animalele pierdute. Toate 
aceste motive, deja transformate 
în fenomene, pot fi soluţionate 
prin parcurgerea câtorva paşi 
importanţi, spune specialistul. 

„Adoptarea unei legi noi, 
dar şi a regulamentului la nivel 
de oraş, înregistrarea animale-
lor astfel încât oamenii să nu le 
arunce în stradă, introducerea 
unei taxe pentru câinii fără rasă 
nesterilizaţi, implementarea pro-
iectelor orăşeneşti de sterilizare 
preferenţială a animalelor de 
companie pentru familiile social 
vulnerabile. Creşterea amenzilor 
pentru întreţinerea iresponsabilă 
a câinilor. Adoptarea programului 
de capturare, sterilizare, vaccinare 
şi returnare a câinilor neagresivi. 
Doar după implementarea aces-
tei agende, putem vorbi despre 
utilitatea azilurilor”, explică Karl 
Luganov.

„Avem nevoie de 
o Lege pentru deținerea 
și protecția animalelor 
de companie”

„La nivel naţional, avem nevo-
ie de o Lege pentru deţinerea şi 
protecţia animalelor de companie 
pe care nu o avem nici astăzi. O 
lege ar însemna responsabiliza-
rea deţinătorilor de animale de 
companie şi controlul problemei 
de la sursă. 

Pentru câinii deja ajunşi în 
stradă, având în vedere numărul 
lor mare, să se aplice un program 
de capturare umană, sterilizare, 
vaccinare, promovare pentru 
adopţie, returnare a câinilor care 
nu au fost adoptaţi, neagresivi şi 
sănătoşi. Acest proces trebuie să 
fie bine pus la punct, respectând 
prevederile Organizaţiei Mondi-
ale pentru Sănătatea Animalelor 
(OMSA) al cărei membru este 
şi Republica Moldova”, susţine 
Mihaela Coda, locuitoare a mun. 
Chişinău. 

Anul trecut a fost adoptat un 
nou regulament care prevede in-
cluderea acestor puncte. Există 
întreprinderea municipală „Auto-
salubritate”, care este responsabi-
lă de gunoişti şi câini. „Cu părere 
de rău, această instituţie funcţi-
onează foarte prost, mai mult 
spală bani decât optează pentru 

rezultate”, explică Karl Luganov. 
Chiar dacă au implementat re-
gulamentul, acesta este sabotat, 
deoarece reglementările prevăd 
şi o muncă transparentă precum 
publicarea rapoartelor despre 
banii cheltuiţi, câinii capturaţi, 
cheltuielile pentru medicamente 
etc. Pe pagina web a instituţiei 
publice nu sunt publicate astfel 
de rapoarte.

Directoarea adjunctă a necro-
polei din Chişinău, Irina Iacoven-
co, recunoaşte că pentru a face 
faţă tuturor acestor provocări 
este nevoie de mai multe resurse 
umane şi financiare. „Este nevo-
ie de îmbunătăţirea condiţiilor 
pentru întreţinerea animalelor 
pe timp de iarnă, care acum nu 
este gata. Avem nevoie de crearea 
unui centru veterinar municipal. 
Acum acesta pur şi simplu este la 
fel ca o fermă, însă aceştia sunt 
câini, nu vaci sau porci, ei se bat 
şi se omoară. Întâlnim dificultăţi 
şi la capitolul sterilizare, care 
trebuie făcută într-un regim mai 
accelerat. Necropola nu este do-
tată corespunzător”, a comentat 
reprezentanta secţiei protecţia 
animalelor.

Deşi a trecut deja un an de la 
adoptarea regulamentului din 
mun. Chişinău, autorităţile mu-
nicipale joacă ping-pong cu res-
ponsabilităţile asumate. 

„Urmau să creeze un Departa-
ment pentru Controlul şi Protecţia 
Animalelor. Un departament for-
mat din şase persoane, un inspec-
tor pentru fiecare sector care să 
se ocupe de problema animalelor 
fără adăpost şi implementarea 
strategiei. Cu părere de rău, au 
fost delegate doar două persoane, 
iar efortul lor este insuficient pen-
tru a porni toate aceste procese”, 
a adăugat specialistul principal 
în cadrul Secţiei de control şi 
protecţia animalelor din cadrul 
Primăriei Chişinău, Karl Luganov.

Activiştii pentru drepturile 
animalelor nu renunţă să pro-
moveze proiecte de lege la nivel 
naţional cu privire la deţinerea 
şi întreţinerea animalelor de 
companie, însă atât autorităţile 
publice centrale, cât şi cele lo-
cale nu acordă prioritate acestei 
probleme. Cetăţenii sunt îndem-
naţi să adopte un comportament 
uman faţă de câinii străzii, dar şi 
să fie responsabili atunci când îşi 
doresc un patruped. Deşi câinii 
fără adăpost uneori pot fi agre-
sivi, otrăvirea şi omorârea lor nu 
este o soluţie. 

Persoanele care doresc să 
sesizeze autorităţile despre câi-
nii străzii pot apela la Direcţia 
Locativ-Comunală, la numărul 
022997777, sau la primăria din 
localitate. 

Preşedintele Vladimir Putin le-a ordo-
nat autorităţilor ruse, miercuri, să înceapă 
săptămâna viitoare vaccinarea voluntară în 
masă împotriva COVID-19, în contextul în 
care Rusia a înregistrat 589 de noi cazuri 
de infectare cu noul coronavirus în ulti-
mele 24 de ore, transmit Reuters şi EFE, 
potrivit Agerpres.

Şeful statului rus a anunţat că în termen 
de câteva zile Rusia va fi produs 2 milioane 
de doze de vaccin anti-COVID-19.

Săptămâna trecută, Rusia a declarat că 
vaccinul său Sputnik V are o eficienţă de 
92% în a proteja oamenii de COVID-19, 
conform rezultatelor preliminare.

Vicepremierul rus Tatiana Golikova a 
precizat că vaccinarea pe scară largă în 
Rusia ar putea începe în decembrie.

Creşterea numărului de cazuri de CO-
VID-19 a încetinit după 27 noiembrie, mier-
curi fiind raportate 25.345 de noi cazuri 
de COVID-19 în 24 de ore. De la începutul 

celui de-al doilea val al epidemiei, Rusia 
nu a reintrodus carantina la nivel naţional, 
preferând să impună restricţii punctuale 
în diverse regiuni.

Cu 2.347.401 de cazuri de COVID-19, 
Rusia se plasează pe poziţia a patra în lume, 
după SUA, India şi Brazilia. De la începutul 
pandemiei, în Rusia au fost consemnate 
41.053 decese legate de COVID-19.

‚’Prioritatea absolută sunt ruşii’’, a de-
clarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, 

Dmitri Peskov.
Pe de altă parte, autorităţile din Sankt 

Petersburg au dispus închiderea barurilor şi 
a restaurantelor în perioada 30 decembrie 
– 3 ianuarie, pentru a limita răspândirea 
COVID-19. Metropola rusă a raportat mier-
curi 3.684 de noi cazuri.

Muzeele, teatrele şi sălile de concerte 
vor fi închise publicului între 30 decembrie 
şi 10 ianuarie.

Agerpres

Vladimir Putin ordonă începerea, săptămâna 
viitoare, a vaccinării voluntare în masă 

Autoritățile nu fac față

Imagine de la Azilul AOVA. Sursa: Pagina de Facebook „SCPA – Secția de Control și Protecția Animalelor, mun. Chișinău”
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„Masa de sărbătoare” 
confirmă evoluția 
poeticii Irinei Nechit

Noul volum de poezie al Iri-
nei Nechit, „Masa de sărbătoa-
re”, apărut la Editura „Cartea 
Românească”, a fost lansat 
săptămâna trecută în Sala cu 
şemineu a Uniunii Scriitorilor 
din Chişinău. Manifestarea a 
fost organizată de Muzeul Na-
ţional de Literatură „M. Kogăl-
niceanu” (MNL), în parteneriat 
cu Uniunea Scriitorilor din R. 
Moldova. 

Moderatoarea lansării, Ma-
ria Şleahtiţchi, directoare a 
MNL, a menţionat că această 
carte, apărută la distanţa de 
zece ani de la volumul anterior 
al autoarei, confirmă evoluţia 
poeticii Irinei Nechit care îşi 
creează o proprie mitologie. 
Emilian Galaicu-Păun a re-
marcat valoarea antropologică a 
poemelor, ele constituind nişte 
tablouri ale unei lumi care se 
stinge, lumea satului: „versurile 
ei sunt tot atâtea suflete plecate 
şi case părăsite trecute acum în 
cuvinte, şi abia astfel salvate”. 
Dumitru Crudu consideră că 
„Masa de sărbătoare” e cea mai 
bună carte a Irinei Nechit şi una 

dintre cele mai bune cărţi de 
poezie din literatura română 
de după anii 90. Dumitru Cru-
du a mai spus că în poeme se 
simte legătura dintre durerea 
universală şi durerea personală, 
cuvintele ciocnindu-se ca nişte 

„cupe pline cu lumină”.
În cadrul lansării au mai 

fost citite texte despre „Masa 
de sărbătoare”, scrise de Moni 
Stănilă, Nicolae Leahu, Vasile 
Gribincea.

Un recital de versuri selec-

tate din „Masa de sărbătoare” a 
fost susţinut de Iraida Bobescu, 
actriţă la Teatrul „Luceafărul”, 
şi Eugeniu Matcovschi, regizor 
şi actor la Teatrul Naţional „Sa-
tiricus I. L. Caragiale”.

Cornelia Donțu

În contextul aniversării a 75-a de la în-
fiinţarea ONU şi a 65 de ani de la aderarea 
României la această organizaţie, Fundaţia 
„Inter-Art” din Aiud organizează expoziţia 
universală de artă „Naţiunile Unite – sim-
bolul vieţii, libertăţii şi fericirii”, eveniment 
care se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al 
Preşedintelui României, Klaus Werner 
Iohannis.

Acest eveniment este o premieră mon-
dială absolută deoarece, pentru prima dată 
în istorie, artişti din toate cele 193 de State 
Membre ONU expun lucrări în cadrul unei 
expoziţii. Din România expun lucrări 24 de 
artişti. În acest an, expoziţia se va desfăşura 
online, urmând să fie organizată fizic în 

cursul anului 2021, la sediul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite. 

Cu prilejul lansării expoziţiei în me-
diul online, Preşedintele României, Klaus 
Werner Iohannis, a subliniat că „expoziţia 
constituie o frescă simbolică a timpuri-
lor noastre, creată într-un context în care 
avem nevoie, mai mult decât oricând, de 
solidaritate şi înţelegere”. 

Totodată, Stefan Balog, iniţiatorul şi cu-
ratorul expoziţiei, a declarat că acest proiect 
„defineşte pe deplin conceptul Fundaţiei 
„Inter-Art” de a uni prin artă toate naţiunile 
lumii”. Expoziţia beneficiază de sprijinul 
Ministerului Afacerilor Externe (MAE) şi al 
Institutului Cultural Român (ICR). 

Reprezentantă a Republicii Moldova 
în cadrul acestei expoziţii este pictoriţa 
Inga Edu, ea participă cu lucrarea „Visurile 
unui copil”. „Am fost invitată să particip la 
această amplă expoziţie în perioada când 
mă aflam în tabăra internaţională de cre-
aţie „Inter-Art” de la Aiud. În lucrare e 
reprezentat un copil cu cartea, care este 
liber în toate dacă este informat, citit şi are 
o părere a sa despre toate”, a spus pentru 
GAZETA de Chişinău pictoriţa Inga Edu.

Expoziția poate fi vizualizată pe site-ul 
Fundației Inter-Art Aiud, la următorul 
link: http://www.inter-art.ro/un2020/.

Irina Nechit

Între Solaris 
și Călăuza, 
între poezie 
și viață

Volumul Irinei Nechit, Masa de 
sărbătoare (Cartea Românească, 
2020), e unul al reîntoarcerii în co-
pilărie, al anulării morţii tocmai prin 
agasanta ei prezenţă, al învierii de 
obşte la nivel personal.

Apa e elementul care străbate şi 
anulează toate aceste graniţe (între 
moarte şi viaţă, cer şi pământ, atunci 
şi acum), iar spaţiul-mamă al cărţii e 
satul de pe maluri, locuri în care, ca în 
Solarisul lui Tarkovski, gândurile se 
materializează din lumină.

Figura tatălui e, poate, cel mai clar 
chip al lumii vechi care vine, străba-
te, inundă lumea nouă, cea a zilelor 
noastre, cu amurguri şi copaci, cu 
ape lungi şi tăcute. Somnul şi casa de 
astăzi sunt ale mamei, ca paznic al 
interiorului, al intimităţii. 

Finalurile extrem de bine simţite 
(şi gândite) au rol de trambulină care, 
exact când crezi că începi să respiri 
eliberat din strânsoarea poemului, te 
saltă înapoi în lumea ciudată, vie şi 
moartă, din care tocmai credeai că ai 
ieşit.

Format, probabil nu întâmplător, 
din trei părţi, volumul pendulează 
între mâini luminoase şi tălpi descul-
ţe, între masa de sărbătoare şi casele 
decrepite ale unui sat părăsit, trans-
format de Irina în cântec de leagăn şi 
cântec de înmormântare. Bătrânii de 
azi ai acelui paradis erodat sunt tre-
cerea spre imaginile copiilor de ieri, 
fără salturi temporale (din nou mă 
gândesc la Solaris), într-o amestecare 
incredibilă a spaţiului şi timpului, 
cum am învăţat să percep lumea şi 
genealogia de la William Faulkner.

Poemul Noi nu avem o turmă e un 
fel de hartă a ceea ce a fost, ceea ce 
este şi o premoniţie pentru ceea ce va 
urma. E o poezie care nu vrea să intre 
sub mode, ci să redea un manual scurt 
de supravieţuire, să opună viaţa mor-
ţii, să scoată din uitare viaţa tatălui în 
momentul morţii sale. E, dacă îmi daţi 
voie, alături de poemul care deschide 
volumul, osatura acestei lumi elastice 
şi deloc palpabile. 

Masa de sărbătoare e cu siguran-
ţă unul din volumele de poezie de 
rezistenţă ale anului 2020, unul din 
volumele definitorii ale poetei Irina 
Nechit. Un volum emoţionant care 
merită cât mai multă atenţie şi enor-
mă consideraţie.

Moni Stănilă

Inga Edu participă la o expoziție 
consacrată celor 75 de ani ai ONU

Masa de sărbătoare este un titlu apropiat 
în spirit de cel al volumului imediat ante-
rior al autoarei, prima antologie de versuri 
a Irinei Nechit – Un om de succes şi alte 
pierderi. Coexistenţa contrariilor – uneori 
dramatică, alteori pe fondul unei surprinză-
toare şi avansate seninătăţi – este etalonul 
pentru felul de a fi al acestei poezii, în care 
prezenţa narativă a realului nu se reduce 
la prozaică notaţie. Cotidianul, amintirea, 
spaţiul reflecţiei şi al (auto)reflexiei vocii 
poetice sunt – discret sau direct – marcate 
de semnele unei ordini superioare, în care 

ceea ce este întâmplător nu e şi banal,  iar 
limita dintre viaţă şi moarte poate fi – mo-
mentan, sugestiv – suspendată... Relevant 
pentru această depăşire a marilor distanţe 
este poemul Acolo dincolo, traversat de o 
viziune eruptivă, expresionist-defamiliari-
zantă („tot mai puţine răsărituri îmi curg 
prin sânge /tot mai puţine celule din carnea 
mea/ au câte un soare în loc de nucleu”) 
culminând cu nostalgia faţă de puritatea 
începutului vieţii. După cum, în primul text 
din carte, Cercul de apă, discursul capătă 
pe unele porţiuni un aspect incantatoriu 

(„Să ne rotim, să sărim, să uităm/ ce ne 
doare şi ce ne macină,/ ce ne frige şi ce 
ne distruge,/ să uităm tot,/ să uităm de ce 
plângem în apă şi de ce/ ne-am dorit anul 
împrejur/ să ajungem aici”); firescul e în-
scris într-un cadru ritualic, iar sentimentul 
că totul se poate întâmpla pentru ultima 
oară sporeşte intensitatea de aici şi acum. 
Căci, în definitiv, o nedezminţită valorizare 
a vieţii se vrea a fi, inclusiv atunci când are 
un pretext şi chiar context traumatic, poezia 
din Masa de sărbătoare.

Vasile Gribincea

Semnele unei ordini superioare 
în „Masa de sărbătoare” 

 Secvențe de la lansarea cărții „Masa de sărbătoare” de Irina Nechit, Editura Cartea Românească, la Uniunea Scriitorilor din R. Moldova

Inga Edu. „Visurile unui copil”
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Rusia reactivează sperietoarea 
destabilizării pe Nistru

P R I V I R E A

„Este puţin probabil ca acest 
lucru să ajute la o soluţionare şi 
să putem accepta astfel de cereri, 
destul de iresponsabile”, a spus 
marţi Serghei Lavrov.

A reacţionat şi purtătorul de 
cuvânt al Preşedinţiei ruse, Dmitri 
Peskov, spunând că „noi sperăm 
că toate aceste lucruri vor fi dis-
cutate şi nu se vor face mişcări 
bruşte în acest plan”. Peskov a 
spus că Rusia îndeplineşte „funcţii 
foarte importante” în regiunea 
transnistreană, iar „schimbarea 
status-quo-ului trupelor ruse din 
regiunea transnistreană ar putea 
duce la destabilizarea situaţiei în 
stânga Nistrului”. 

În acelaşi timp, la Bruxelles, 
secretarul general NATO, Jens 
Stoltenberg, a criticat anexarea 
Crimeei, menţinerea instabili-
tăţii în estul Ucrainei şi felul în 
care Rusia îşi menţine trupele în 
Georgia şi în Republica Moldova. 

Nimic nou în poziția 
Rusiei și a R. Moldova

Declaraţia preşedintei Maia 
Sandu este o reiterare fidelă a 
poziţiei Republicii Moldova şi, 
practic, a tuturor preşedinţilor 
şi Guvernelor Republicii Moldo-
va: întotdeauna s-a insistat pe 
retragerea trupelor ruseşti şi a 
muniţiilor militare din regiunea 
transnistreană, aminteşte ex-mi-
nistrul Afacerilor Externe, Nicu 
Popescu. 

„Din 2003, Republica Moldova 
a insistat întotdeauna pe trans-
formarea misiunii de menţinere a 
păcii din regiunea transnistreană 
într-o misiune civilă internaţiona-
lă de monitorizare. În fiecare an, 
la ministeriala OSCE, R. Moldova 
a reiterat aceste poziţii. Evident, 
şi Federaţia Rusă ştie acest lucru”, 
a scris Nicu Popescu.

Potrivit lui Nicu Popescu, la 17 
mai 2010 preşedinţii Dmitri Med-
vedev şi Viktor Ianukovici, într-o 
declaraţie comună, au sprijinit 
ideea transformării operaţiunii 
ruse de menţinere a păcii într-o 
misiune internaţională civilă sub 
egida OSCE. 

Privitor la relaţiile bilaterale 
ale R. Moldova cu Rusia, Maia 
Sandu a spus, într-un interviu 
pentru Radio Europa Liberă, că 
va promova o politică externă 
echilibrată, atât cu Vestul, cât şi 
cu Estul. „...Sunt subiecte care 
ţin de probleme economice şi co-
merciale, sunt şi subiecte care ţin 
de protecţie socială pentru cetă-
ţenii noştri care au muncit sau 
muncesc în Rusia. Toate aceste 
lucruri trebuie discutate şi, aşa 
cum am spus şi în campanie, eu 
sunt deschisă şi o să muncesc la 

fel de mult pentru a avea o poli-
tică externă activă şi în interesul 
cetăţenilor pe partea de Vest, şi 
pentru a avea o politică externă 
activă şi în interesul cetăţenilor 
noştri pe partea de Est”, a decla-
rat Maia Sandu.

Visul lui Putin

Chiar dacă poziţia Federaţiei 
Ruse rămâne categorică de a nu-şi 
retrage trupele din regiunea trans-
nistreană, şefa statului a proce-
dat corect reiterând solicitarea 
R. Moldova, fiind obligată să facă 
paşi în reintegrarea teritorială a 
republicii, consideră Ion Leahu, 
ex-membru al Comisiei Unificate 
de Control (CUC).

Contact de GAZETA de Chi-
şinău, Ion Leahu a menţionat că 
„trebuie de vorbit cu Rusia pentru 
a ajunge la un acord care ar con-
tribui cât de cât la normalizarea 
relaţiilor”. Deşi ex-membrul CUC 
se îndoieşte că autorităţile ruse îşi 
vor retragere trupele şi muniţiile 
militare din regiunea transnis-
treană, spunând că „absolut nu 
vor”. Iar afirmaţia că trupele ru-
seşti ar menţine pacea în regiunea 
transnistreană, în opinia lui Ion 
Leahu, are o conotaţie ideologică 
foarte puternică.

Ion Leahu consideră că preşe-
dintele Federaţiei Ruse, Vladimir 
Putin, „este afectat puternic de 
dorinţa de a extinde influenţa 
Rusiei în afara hotarelor ei, in-
clusiv prin atingerea hotarelor 
fostelor state URSS. Evident că 
în această strategie, în acest vis al 
lui schizofrenic, nu se încadrează 
acţiunile care nu corespund aces-
tei speranţe. Ea nu este legată de 
interesele reale ale populaţiei din 
Federaţia Rusă. Ea e în capul unei 
persoane care-şi propune să fie 
mesia, care să readucă Federaţia 
Rusă la statutul de supraputere 
care influenţează situaţia pe întreg 
globul pământesc”. 

Război hibrid

La rândul său, colonelul în 
rezervă Andrei Covrig spune că 
„pentru Kremlin este important 
aspectul geopolitic al prezenţei 
militare ruseşti pe Nistru, care 
este o pârghie de influenţă mili-
taro-politică asupra regiunii sud-
est europene”.

Potrivit colonelului Andrei 
Covrig, grupul operativ rusesc 
este inclus în districtul militar 
sudic al Federaţiei Ruse. „Acest 
contingent participă la aplicaţiile 
strategice de comandament, de 
sus, adică de la Moscova, şi până 
jos, la Tiraspol. Tema defensivă 
este mai puţin abordată. Săge-

Președinta aleasă a Republicii Moldova, 
Maia Sandu, a cerut retragerea trupelor 
rusești și a munițiilor militare din 
regiunea transnistreană, și înlocuirea 

soldaților ruși cu observatori OSCE. În replică, 
ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a 
calificat drept „iresponsabil” apelul lansat luni de 
noul președinte.

Dragi cititori, 
Am inaugurat o nouă rubrică – 
Imaginea comentată

Vă reamintim că, săptămânal, vom publica o fo-
tografie sau o altă imagine pe care vă propunem să 
o comentaţi. Vă oferim astfel prilejul să vă exercitaţi 
puterea Dvs. de imaginaţie şi de duh, ştiind că publicul 
nostru este unul dintre cele mai elevate.

Textul, care trebuie să fie cât se poate de scurt, 
maximum 20 de cuvinte, îl puteţi expedia pe adresele: 
str. Mihai Viteazul 2a, nr. 23, Chişinău, Republica 
Moldova, tel.: 022 358 567, e-mail: gazetadechisinau@
gmail.com şi pe pagina web: gazetadechisinau.md

Lunar, cele mai spirituale replici vor fi jurizate de 
consiliul redacţiei, iar autorii câştigători vor fi premiaţi 
cu un abonament la GdC. 

Publicăm replicile Dvs. în ordinea în care le-am primit.
„Moldovean ca mine nu-i!”, Ludmila Bosîi, c. Mândreşti, r. Teleneşti.
„Ciobănaşul de la Orheiland cu cravată roşie”, Diana Jitar, c. Paşcani, r. Criuleni.

„Leit Ceauşescu”, Octavian 
Sofransky, Strasbourg.

„Lupu păru-şi schimbă, dar 
năravul ba”, Domnica Moraru, 
Chişinău.

„Ciobanu de la Orhei/ Min-
te lumea cu ce vrei”, Petru 
Munteanu, s. Măgdăceşti, r. 
Criuleni.

„Tu eşti Ilan, pui de dac?!”, 
Vasile Cojocaru, Ialoveni.

„Dacă comentez favorabil, 
pot fi bănuit că ţin cu evreii, 
dacă vorbesc de rău, devin 
moldofob. De aceea mă las 
păgubaş”, Cezar Ciobanu, 
Chişinău.

Publicăm o altă imagi-
ne, pe care vă invităm să 
o comentați.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

ţile de pe hărţile comandanţilor 
sunt îndreptate spre Balcani. Nu 
sunt trecute cu vederea realităţile 
moderne, complexitatea şi flexi-
bilitatea unor posibile confrun-
tări militare, precum şi natura 
acestora fără linii de front fixe. 

Conflictele armate moderne 
presupun utilizarea armelor de 
precizie, forţelor de reacţie rapidă, 
grupurilor de cercetare diversi-
oniste, instrumentelor hibride, 
dronelor (războiul roboţilor, fil-
mele SF de ficţiune au devenit 

realitate)”, explică Andrei Co-
vrig. Colonelul spune că recenta 
confruntare armeano-azeră din 
Karabahul de Munte este o dovadă 
în acest sens.

Natalia MUNTEANU 
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„Autorii propun să fie diminu-
ate volumele de produs autohton, 
inclusiv în limba română, ceea ce 
înseamnă o retrogradare a legisla-
ţiei”, afirmă directorul API, Petru 
Macovei. 

Experţii media vor cere stopa-
rea discuţiilor pe marginea proiec-
tului în cauză, până la efectuarea 
unei expertize din partea UE sau 
a altor organizaţii de profil.

Deputaţii PSRM Bogdat Țîrdea, 
Vasile Bolea şi Adrian Lebedin-
schi au înregistrat la 23 noiembrie 
2020 un proiect de lege, în care 
se propun mai multe modificări 
şi completări la Codul Serviciilor 
Media Audiovizuale (proiectul nr. 
460), intrat în vigoare în 2018. 

Autorii proiectului de lege 
propun reducerea duratei zilnice 
a emisiunilor locale, transmise în 
cadrul serviciilor de televiziune, 
după cum urmează: de la 8 ore la 6 
ore, pentru furnizorii publici regi-

onali de servicii media; de la 4 ore 
la 3 ore, pentru furnizorii privaţi 
regionali de servicii media; de la 2 
ore la 1 oră pentru furnizorii privaţi 
locali de servicii media.

Referitor la obligativitatea de a 
transmite programe audiovizuale 
locale în proporţie „de cel puţin 
80%” în limba română, deputaţii 
socialişti vor substituirea acestora 
cu sintagma „de cel puţin 60%”. 

Proiectul socialiştilor prevede 
modificarea alineatului 4 din art. 
17 privind protejarea spaţiului au-
diovizual naţional.

Cei trei legiuitori ai PSRM cer 
ca „furnizorii de servicii media şi 
distribuitorii de servicii media să 

fie în drept să includă în oferta de 
servicii transmiterea programe-
lor de televiziune şi de radio cu 
conţinut militar, locale sau cele 
achiziţionate din terţe state, care 
corespund prevederilor Concepţiei 
şi Strategiei securităţii informaţi-
onale a Republicii Moldova”. 

Dacă Legislativul va vota pentru 
modificările şi completările propu-
se de cei trei socialişti, programele 
din Federaţia Rusă vor putea fi re-
transmise în R. Moldova.

ONG-le din domeniul 
mass-media au organizat mier-
curi, 2 decembrie, o dezbatere 
online în cadrul căreia au fost 
analizate propunerile deputaţi-
lor şi a fost prezentată poziţia 

Limba română trebuie să 
predomine în audiovizual

Inițiativa legislativă a celor trei deputați 
PSRM, care prevede și revenirea 
programelor audiovizuale din Federația 
Rusă în spațiul mediatic al R. Moldova 

în defavoarea produsul audiovizual autohton, 
este calificată drept antidemocratică de experții 
media.

ONG-urilor privind proiectul 
de lege vizat.

„Doresc să paraziteze 
pe produsul retransmis 
sau preluat”

Directorul API, Petru Macovei, 
susţine că „proiectul conţine multe 
inadvertenţe care în loc să îmbu-
nătăţească situaţia furnizorilor de 
servicii media naţionale sau loca-
le, din contra, o va înrăutăţi. Nu 
este deloc clară justificarea acestui 
proiect pentru că tot ce am văzut 
în nota informativă nu este nici 
conform Convenţiei europene cu 
privire la televiziunea transfron-
talieră şi nici conform angajamen-
telor pe care statul nostru şi le-a 
asumat la nivel european”. 

Potrivit lui Petru Macovei, Co-
dul Serviciilor Media Audiovizuale, 
intrat în vigoare acum doi ani, a 
fost elaborat cu susţinerea direc-
tă a europenilor care au avizat şi 
expertizat acest document.

„Ceea ce se propune acum, de 

fapt, este în interesul radiodifuzo-
rilor care doresc în continuare să 
paraziteze pe produsul retransmis 
sau preluat. Legea actuală este în 
mare parte bună şi nu necesită 
modificări, aşa cum au fost ele 
formulate. Vom solicita autorilor 
să-şi retragă proiectul de lege. În 
niciun caz să nu fie continuate dis-
cuţiile asupra proiectului dat, fără 
o expertiză din partea UE sau a 
altor organizaţii de profil”, a opinat 
Macovei.

„Volumele de produs autohton, 
inclusiv în limba română, pe care 
autorii propun să fie diminuate, în-
seamnă o retrogradare a legislaţiei. 
Admit că sunt unii radiodifuzori, în 
special, care parazitează pe produs 

străin şi îşi doresc legi ca regulile 
pe piaţă să fie mai lejere. Asta nu 
înseamnă că legiuitorul trebuie să 
meargă pe mâna acestora.

Volumul de producţie autohto-
nă trebuie să fie în creştere. Limba 
română trebuie să fie în creştere 
în produsele media audiovizuale. 
Orice stat suveran asta face. Îşi 
protejează producţia autohtonă şi 
nu permite imixtiuni din exterior”, 
ne-a mai comunicat Petru Macovei. 

În opinia acestuia, proiectul de 
lege va favoriza retransmiterea din 
exterior şi va demola nişte lucruri 
care au început să fie construite 
odată cu Codul Serviciilor Media 
Audiovizuale, adoptat acum doi 
ani.   

Director executiv al Asociaţiei 
Presei Electronice (APEL), Ion 
Bunduchi, se arată nedumerit de 
apariţia acestui proiect de lege, 
menit să modifice o lege nouă, 
la nici doi ani de când a intrat în 
vigoare. 

„Breasla jurnalistică a identi-
ficat probleme cu adevărat strin-

gente, pe care ar fi înţelept să le 
soluţioneze legiuitorul, inclusiv din 
experienţa proaspătă a reflectării 
în mass-media a alegerilor prezi-
denţiale. Dar problemele identi-
ficate rămân în afara priorităţilor 
şi-i dificil sau imposibil să înţelegi 
cum sunt prioritizate activităţile 
legislative pe segmentul reglemen-
tărilor mass-mediei”, ne-a spus 
Ion Bunduchi.

În opinia expertului media, 
Ion Bunduchi, „proiectul de lege, 
dacă devine lege, mai mult va pre-
judicia decât va ajuta dezvoltarea 
mass-mediei audiovizuale. O lege, 
în înţelegerea noastră, armonizea-
ză interesele tuturor actorilor din-
tr-un domeniu.

Ceea ce se propune este în mă-
sură să demoleze mai mulţi piloni 
importanţi cum ar fi, bunăoară, 
produsele audiovizuale locale, 
operele audiovizuale europene, 
produsele audiovizuale în limba 
română, operele producătorilor 
independenţi din ţară, protejarea 
surselor de informaţie etc. Propu-
nerile din proiect îi avantajează pe 
unii furnizori de servicii media şi îi 
dezavantajează pe alţii, fapt sufici-
ent pentru a nu putea fi acceptate. 

„Protejarea surselor – una 
dintre condițiile de bază 
ale libertății presei într-o 
societate democratică”

Modul în care sunt formulate 
propunerile intră în conflict şi cu 
acte juridice naţionale în vigoare, 
şi cu prevederi ale unor acte co-
munitare la care RM este parte, 
bunăoară, Convenţia cu privire 
la televiziunea transfrontalieră. 
În cazul în care proiectul de lege 
ar fi adoptat, aceasta ar însemna 
revenirea la nişte practici anti-
democratice pe care şi aşa nici 
pe departe nu le-am depăşit, 
când vorbim de starea presei în 
general şi a audiovizualului, în 
particular.”  

Modificările propuse de so-
cialişti se referă şi la „Articolul 
9 – protecția confidențialității 
surselor de informare, se propu-
ne a fi completat cu noi alinea-
te, care ar specifica datele care 
sunt considerate de natură să 
identifice sursele de informare, 
norme privind confidenţialitatea 
surselor prin asumarea răspun-
derii, precum şi circumstanţele 
când se poate dezvălui sursa de 
informare”.

Făcând referire la această mo-
dificare, Tatiana Puiu, expertă, 
Freedom House Moldova, ne-a 
spus că „protecţia confidenţiali-
tăţii surselor este în egală măsură 
un drept şi o obligaţie a jurnalis-
tului. Caracterul confidenţial al 
surselor de informare utilizate în 
conceperea sau elaborarea de ştiri, 
de emisiuni sau de alte elemente 
ale serviciilor de programe este în 
prezent garantat prin lege. 

De aceea noul proiect este pe-
riculos şi alarmant, care va împie-
dica mass-media să fie eficientă 
prin obligarea jurnaliştilor să-şi 
dezvăluie sursa ori de cate ori in-
stanţa de judecată va considera 
că este necesar pentru apărarea 
ordinii publice sau a securităţii 
naţionale. Protejarea surselor de 
documentare şi de informare ale 
jurnaliştilor reprezintă una dintre 
condiţiile de bază ale libertăţii pre-
sei într-o societate democratică.”

Cu referire la prevederea cu 
obligativitatea jurnaliştilor de a-şi 
dezvălui sursele în anumite con-
diţii, directorul API crede că „este 
una catastrofală, care, cu siguran-
ţă, nu-şi are locul în niciun proiect 
de lege într-o ţară democratică. 
Ea ne duce cu câţiva paşi înapoi 
faţă de ce avem în acest moment şi 
faţă de bunele practici europene”.

Victoria POPA
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Republica Moldova, în preţu-
rile de atunci, producea mai mult 
decât consuma, cu alte cuvinte, 
balanţa comercială era pozitivă. 
Respectiv, emiterea monedei ar fi 
permis să obţinem nişte beneficii. 
În acest context, au început să se 
poarte discuţii despre necesitatea 
monedei, la care participau eco-
nomiştii vremii.

În urma acestor discuţii au fost 
create trei grupuri de cercetători 
de alternativă, care urmau să ela-
boreze Concepţia autogestiunii 
teritoriale. Unul din grupuri era 
condus de Anatolie Ciudin, direc-
torul Institutului de Cercetări Şti-
inţifice în domeniul Planificării, 
vicepreşedinte – subsemnatul. 
Concepţia elaborată de acest grup 
a fost declarată învingătoare. 

În concepţie era prevăzut ca în 
Republica Moldova să fie emisă 
moneda proprie. Denumirea încă 
nu era aprobată. Era în cadrul 
URSS (a.1988) şi nu puteau fi 
depăşite anumite limite. Auto-
rităţile centrale erau împotrivă, 
spuneau că emiterea monedei noi 
este un proces foarte scump (de 
câteva miliarde).

În 1990, în cadrul discuţiilor 
referitor la „Programul de 500 de 
zile” (al economistului G. Iavlin-
ski), a fost adoptată o hotărâre a 
Parlamentului, în care era prevă-
zută (în art. 4) emiterea monedei 
naţionale (într-un document al 
Parlamentului). Însă nici de data 
aceasta denumirea nu era făcută 
publică fiindcă nu era accepta-
tă. Se împotrivea o parte dintre 
deputaţi care nu acceptau denu-
mirea propusă (leu). Propuneau 
orice altă denumire (ducat, dolar 

moldovenesc, taler), numai nu leu. 
Au durat cca doi ani şi ceva de 
dezbateri, dar nicidecum nu era 
acceptată denumirea propusă (se 
împotriveau rusofonii şi o parte 
dintre agrarieni). Atunci am re-
curs la o metodă, despre care voi 
vorbi mai târziu, şi denumirea a 
fost acceptată.

În decembrie 1991, a fost adop-
tată o decizie privind liberaliza-
rea preţurilor, adică creşterea 
lor. Ucraina, din ianuarie 1992, 
a interzis circulaţia rublei pe te-
ritoriul său şi a pus în circulaţie 
cupoanele. Drept urmare, o parte 
din ruble (din Ucraina) au imi-
grat în R.Moldova. Alte republici 
au început să emită monede sau 
cvasi monede. Numai R. Moldova 
stătea „liniştită”. Circulaţia mo-
netar-marfară la noi se deregla, 
se forma un deficit tot mai acut 
de mărfuri. Trebuia de reacţionat 
urgent.

Am convins conducerea Par-
lamentului că lucrurile nu trebu-
ie lăsate să se desfăşoare „de la 
sine”. A fost acceptată o deplasare 
la Bucureşti, la BNR, împreună 
cu regretatul Ion Vatamanu, gu-
vernatorul BNM şi consilierului 
său, unde ne-am întâlnit cu con-
ducerea monetăriei şi cu repre-
zentantul firmei franceze care 
urma să tipărească moneda (eu 
nu ştiam că aceasta primise deja 
comanda s-o tipărească). Însă... 
moneda nu avea denumirea de 
leu, ci... ducat! Mare mi-a fost 
mirarea atunci. Am făcut o „în-
călcare” pozitivă: i-am spus re-
prezentantului firmei franceze să 
schimbe denumirea (am făcut-o 
din proprie iniţiativă, cu sprijinul 

Cum a fost creată 
moneda națională 

O P I N I I

lui Ion Vatamanu). Cea ce s-a şi 
produs. 

Însă, revenind la Chişinău, 
urma să conving Parlamentul să 
accepte denumirea firească (leu). 
Lucrul cel mai greu de făcut (şi nu 
desenul de pe monedă).

La Chişinău deputatul Ion 
Vatamanu, la propunerea depu-
tatului Ion Chircă, aduna semnă-
turi, ca moneda să se numească 
leu (românesc). S-au adunat cca. 
135-140 de semnături (trebuia să 
fie 187). Mai mult nicidecum nu 
se adunau. Eu însă începusem să 
conving deputaţii să voteze leul 
(moldovenesc). Cu mare greu a 
fost acceptată varianta mea (ca 
varinta propusă să fie acceptată 
am fost nevoit să utilizez o meto-
dă netrivială, despre care nu ştiu 
prea mulţi).

S-a rezolvat de jure, dar nu şi 
de facto. Cu mare regret, BNM 
în loc să pună în circulaţie leul, 
a utilizat... cupoanele. Mai întâi 
alb-negru, iar apoi color. Banca 
a întârziat cu emiterea leului cel 

puţin cu un an (dar faţă de Ho-
tărârea din 21 iulie 1990 – cu 2-3 
ani): leul a fost emis abia la 29 
noiembrie 1993.

Moscova punea piedici. Ea 
„convingea” autorităţile din R. 
Moldova că dacă moneda va fi 
pusă în circulaţie, ea se va deva-
loriza rapid. Adică ea va trebui 
emisă atunci când economia se 
va relansa. Dacă am fi acceptat 
această propunere, moneda nu 
era emisă nici până acum (fiindcă 
din 1990 economia noastră este 
în stagnare, nu creşte).

Banca Naţională a considerat 
că principalul în procesul emi-
terii monedei este „desenul” şi 
cu aceste gânduri trăieşte până 
în prezent. Emiterea întârziată a 
leului ne-a cauzat mari prejudicii, 
deoarece cu „hârtiile” ex-sovietice 
au fost scoase în 1992-1993 din 
republică multe mărfuri (de câteva 
sute de milioane de ruble). Noi am 
fost abia a 13-a republică, care a 
emis moneda, chiar în urma Fede-
raţiei Ruse, dar un „prim-minis-

tru” încă în 1998 considera greşit 
că am fost... primii.

Reforma întârziată a fost una 
din principalele cauze ale subdez-
voltării noastre economice.

Alte republici au emis cupoane, 
însă ele, cupoanele, aveau statut 
de cvasi monedă.

P.S. Trebuie utilizaţi corect ter-
menii economici. Atunci când se 
vorbeşte despre leu e corect să 
spunem monedă naţională, şi nu 
valută.

Bibliografie:
Mihai Patraş. Concepţia autofi-

nanţării şi autogestiunii teritori-
ale în RSM. – „Viaţa satului”, 20 
decembrie 1988.

Mircea Snegur. Labirintul des-
tinului. Memorii. Vol. 5, p. 198.

Prof. univ. dr. Mihai Patraș, 
președinte al Comisiei 

economice și financiare a 
Parlamentului RM (1990-1994)

30 noiembrie 2020   

La sfârșitul anilor 1980, în Republica 
Moldova, la fel ca și în alte republici 
ale URSS, în primul rând, în cele 
baltice, au luat naștere mișcări de 

eliberare națională. În cadrul acestor mișcări 
se prevedeau mai multe transformări socio-
economice. În partea economică era prevăzută, 
alături de altele, emiterea monedei naționale. 
Argumentul de bază era cel economic. 

(sau istoria unui „galben”) 

Organizaţia internaţională Interpol a 
transmis miercuri un mesaj de avertizare 
către cele 194 de ţări membre, îndemnate 
să se pregătească pentru acţiuni ale crimei 
organizate centrate pe vaccinurile împotriva 
coronavirusului, relatează AFP, potrivit 
Agerpres.

Într-o atenţionare de securitate de nivel 
portocaliu, organizaţia de cooperare poli-
ţienească internaţională, cu sediul în ora-
şul francez Lyon, avertizează asupra unei 
«potenţiale activităţi criminale legate de 
contrafaceri, furturi şi promovarea ilegală de 
vaccinuri împotriva COVID-19 şi a gripei».

„Pandemia a făcut deja loc unei activi-
tăţi prădătoare şi oportuniste fără prece-
dent”, menţionează Interpol, adăugând că 
a constatat deja „promovarea, vânzarea şi 
administrarea de vaccinuri false” împotriva 
coronavirusului.

„Într-un moment în care mai multe 
vaccinuri împotriva COVID-19 se apropie 
de aprobare şi de o distribuire pe scară 
largă, va fi crucial să fie garantată secu-
ritatea lanţului de aprovizionare şi să 
se identifice site-urile ilegale care vând 
produse contrafăcute”, atrage atenţia 
organizaţia.

Aceste acţiuni care vizează publicul larg 
„constituie un risc major pentru sănătate 
sau chiar pentru viaţa” victimelor acestor 
organizaţii sau indivizi, subliniază într-un 
comunicat secretarul general al Interpol, 
Jürgen Stock.

„Este esenţial ca autorităţile să fie cât 
mai pregătite posibil în faţa apariţiei viitoa-
re a tuturor tipurilor de activităţi criminale 
legate de vaccinurile împotriva COVID-19”, 
a adăugat el.

De asemenea, Interpol face apel la vi-
gilenţă din partea statelor membre în faţa 
riscului de circulaţie a unor teste false, a 

căror utilizare riscă să se intensifice oda-
tă cu preconizata reluare a deplasărilor 
internaţionale.

Unitatea de criminalitate cibernetică 
a Interpol a identificat circa 3.000 de si-
te-uri legate de farmacii suspectate că ar 
vinde medicamente şi materiale medicale 
contrafăcute şi ilegale.

„Pentru a se evite să cădem în capcana 
acestor escrocherii online, este important 
să rămânem vigilenţi şi prudenţi în faţa 
unor oferte care par în majoritatea timpului 
prea bune ca să fie adevărate”, mai atrage 
atenţia organizaţia. 

Interpol atenționează asupra unei potențiale activități 
criminale centrate pe vaccinurile anti-coronavirus  
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Este important ca în post să nu 
ne îngrăşăm şi să îl ţinem corect.

Suntem în plin post al Crăciu-
nului şi mulţi dintre noi ţin acest 
post. Fie că o facem din raţiuni 
religioase, fie doar ne dorim să 
avem o perioadă în care să mâncăm 
mai multe fructe şi legume, pentru 
toţi este important să alegem o ali-
mentaţie sănătoasă. Medicul Anca 
Hâncu, doctor în nutriţie, ne-a po-
vestit cum ar trebui să arate mesele 
noastre în timpul postului, astfel 
încât să nu ne privăm organismul 
de nutrienţii de care are nevoie.

Postul poate să ne îngrașe

Medicul Anca Hâncu ne-a spus 
încă de la început cu ce este să-
nătos să înlocuim alimentele de 
origine animală. În niciun caz cu 
produse de patiserie sau cu car-

tofi prăjiţi. Fasolea roşie, lintea, 
năutul în proporţiile potrivite, 
alături de legume şi fructe pot 
transforma postul într-o perioadă 
în care, poate, chiar să scăpăm de 
câteva kilograme, în niciun caz să 
adăugăm un surplus.

Medicul a povestit şi despre 
cum ar trebui să alcătuim meniu-
rile – astfel încât să fie prezente 
toate grupele alimentare – şi, 
mai ales, în proporţiile potrivite 
în funcţie de sex, vârstă şi acti-
vitatea fizică depusă. Discuţia a 
continuat cu carenţele pe care le 
poate produce în organism o ali-
mentaţie deficitară în proteine şi 
vitamine, dacă şi în ce situaţii este 
necesară apelarea la suplimente 
alimentare, ce alimente ar trebui 
neapărat evitate, cum să fim atenţi 
atunci când citim etichetele ali-
mentelor ce conţin înlocuitori ai 

Ce alimente să consumăm 
când ținem post

Fructele, pline 
de antioxidanți benefici 
pentru sistemul imunitar

Fructele de culoare roşie sau 
portocalie luptă împotriva răceli-
lor şi gripei, fiind extrem de bogate 
în antioxidanţi, care ne feresc de o 
mulţime de boli chiar şi mai grave.

Mango este o sursă excelentă 
de vitamina A, care asigură funcţio-
narea corectă a sistemului imunitar 
şi ajută la menţinerea nivelului op-
tim de leucocite (celule albe), care 
ne protejează de infecţii.

Fructul pasiunii este bogat în 
vitamina C şi alţi nutrienţi care în-
tăresc imunitatea şi ameliorează 
simptomele astmului. De asemenea, 
antioxidanţii conţinuţi de fructul 
pasiunii au proprietăţi antiinflama-
toare şi protejează celulele.

Echinaceea este un remediu 
natural eficient pentru ameliorarea 

simptomelor de gripă şi răceală, 
cum ar fi tusea, durerile în gât, na-
sul înfundat.

Merele, pe de altă parte, lu-
brifiază plămânii şi scad riscul de 
apariţie a bolilor respiratorii, cum 
ar fi astmul sau bronşita.

Portocalele ajută la reglarea 
tensiunii arteriale, menţin sănă-
tatea oaselor, previn pietrele la ri-
nichi şi sunt benefice pentru piele.

Suc natural pentru imuni-
tate: ingrediente și mod de 
preparare

Această băutură revigorantă se 
prepară foarte simplu şi, aşa cum 
am văzut, are numeroase beneficii 
pentru sistemul imunitar.

Ingrediente pentru două 
pahare:

- un mango mic

- un măr
- 2 bucăţi fructul pasiunii
- sucul de la o portocală
- o linguriţă de echinaceea
- apă minerală (opţional)

Mod de preparare:
1. Taie fructul de mango pe din 

două, de-a lungul sâmburelui, pe 
care îl îndepărtezi apoi. Separă pul-
pa cu ajutorul unei linguri, apoi 
tai-o în bucăţi şi introdu-le în blen-
der sau în robotul de bucătărie.

2. Mărul se curăţă de coajă, de 
cotor şi se taie bucăţi. Se adaugă în 
blender peste mango şi se mixează 
până se obţine o pastă fină.

3. Fructul pasiunii se taie pe din 
două, apoi pulpa se adaugă peste 
piureul de măr şi mango. Se adaugă 
sucul de portocală şi echinaceea, 
apoi se mai amestecă puţin.

4. Se poate subţia cu puţină apă 
minerală.

Suc natural pentru imunitate: 
fructele-minune care te feresc 
de gripă și răceală

produselor de origine animală.
Anca Hâncu a explicat de ce 

postul trebuie privit ca o perioadă 
în care să renunţăm la alimente 
de origine animală, în care să ne 

exersăm echilibrul şi cumpătarea, 
nu ca o perioadă în care putem 
mânca produse de patiserie sau 
cartofi prăjiţi din belşug.

Secretul unui post ţinut corect 

se află în alcătuirea meselor, prin 
respectarea principiilor alimenta-
re de bază şi înlocuirea proteinelor 
de origine animală cu proteine 
vegetale de calitate.

Luna cadourilor nu este doar o lună a bucuriei şi reîntregirii 
familiilor la masa de Crăciun. Este şi luna risipei alimentare. 
Va fi altfel de Crăciunul pandemic?

Una dintre cele mai bune lecţii de învăţat şi de aplicat în plină 
pandemie, când resursele trebuie utilizate la maximum, este 
limitarea risipei. Risipa de orice fel, inclusiv risipa alimentară. 
În luna decembrie, este cunoscut că multe persoane cumpără 
şi gătesc mai multe alimente decât pot consuma, iar cantităţi 
uriaşe de mâncare sfârşesc în ghenele de gunoi.

Tradiţii vechi din multe culturi asociază Sărbătorile de Iarnă 
cu mese îmbelşugate. Însă aşa cum vremurile s-au schimbat, 
s-a schimbat şi obiceiul de consum, iar puterea de cumpărare 
în multe state din lume a crescut semnificativ. Se consumă mai 
multă mâncare în zilele de Crăciun şi evident mâncare mai bogată 
în kilocalorii. Publicaţia Environment journal atrăgea atenţia că 
în medie britanicii consumă în ziua de Crăciun circa 5.000 de 
kilocalorii. Atât cât este indicat pentru un bărbat să consume în 
două zile şi cât este indicat pentru o femeie să consume în două 
zile jumătate. Însă, evident, mâncarea care rămâne neconsumată 
şi ajunge la ghenele de gunoi este direct proporţională cu cât de 
îmbelşugate au fost mesele şi coşurile de cumpărături.

30% din mâncarea aruncată la gunoi într-un an ajunge la 
ghene în decembrie în UK

Aceeaşi publicaţie britanică semnala în 2018 faptul că în Marea 
Britanie în luna decembrie se aruncă mai mult de 4 milioane 
de tone de mâncare perfect comestibilă. Această cantitate de 
mâncare abandonată doar în luna cadourilor este aproximativ 30 
la sută din cantitatea de mâncare aruncată anual de britanici.

Va schimba oare pandemia cantitatea de mâncare aruncată 
în decembrie?

Cu siguranţă, în primul Crăciun petrecut în pandemia de 
coronavirus din cauza restricţiilor de călătorie şi de circulaţie 
impuse obiceiurile de consum se vor modifica în multe gospodării 
din ţările afectate de un număr mare de coronavirus. Acestor 
restricţii li se adaugă şi veniturile băneşti mai mici – problemă 
cu care multe familii se confruntă din cauza pierderii locurilor 
de muncă. Rămâne de văzut însă dacă în ghenele de gunoi va 
sfârşi o cantitate mai mică de mâncare la finalul lui 2020.

Care este costul real al mâncării aruncate la gunoi?
Un calcul ca la carte pentru dezastrul mâncării aruncate de 

sărbători include inclusiv costul energiei electrice pentru de-
pozitare şi gătit, costul transportului şi costul timpului dedicat 
cumpărării, pregătirii şi curăţeniei de după. Fiecare persoană 
poate estima sau calcula în cât timp câştigă banii pe care i-a 
aruncat la propriu prin intermediul mâncării de sărbători. Fie-
care poate decide cât cumpăra, dacă găteşte mai mult decât este 
nevoie. Cu siguranţă mâncarea aruncată nu este cea mai bună 
investiţie pentru banii săi…

csid.ro

Decembrie – luna risipei 
alimentare. De ce să 
eviți să arunci mâncarea

Suc natural pentru imunitate cu mango, fructul pasiunii și 
echinaceea – află ce efecte benefice are și cum se prepară!
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Avem campion 
european la box!

Pugilistul moldovean Ilie Ar-
gatu s-a învrednicit, pe 2 decem-
brie curent, de trofeul suprem al 
Campionatului European la box 
printre cadeţi (sportivi născuţi 
în 2004 şi 2005), ce a avut loc în 
oraşul Sofia, Bulgaria. El l-a învins 
în finală, prin decizia unanimă a 
arbitrilor, pe reprezentantul Spa-
niei, Rafael Lozano Serrano, în 
limitele categoriei de greutate de 
48 kg. În plus, medalii de bronz 
şi-au adjudecat conaţionalii noştri 
Alexandru Guranda (66 kg), An-
drei Redika (70 kg), Nicolae Bur-
duja (+80 kg) şi Irina Ciubova (54 
kg). În clasamentul pe medalii, pe 
locul I s-a situat echipa Rusiei (16 
distincţii de aur, 4 de argint, 2 de 
bronz), fiind urmată de Ucraina 
(5-4-11) şi România (2-2-6).

Ion Nicolaescu 
la primul său gol 
în Campionatul 
Slovaciei

Fotbalistul Ion Nicolaescu a 
înscris primul său gol în Campi-
onatul Slovaciei. Compatriotul 
nostru, care evoluează pentru 
clubului DAC Dunajska Streda, 
a marcat în minutul 60 al doilea 
gol al meciului cu echipa Spar-
tak Trnava, scor final 2-0. Este 
de menţionat că internaţionalul 
moldovean de 22 de ani a evoluat 
în repriza secundă, fiind introdus 
la pauză în teren. Ion Nicolaescu 
a fost achiziţionat în acest an de 
DAC Dunajska Streda de la clubul 
din Belarus, Şahţior Saligorsk.

Evoluție reușită 
la taekwondo

Delegaţia Moldovei a cucerit 9 
medalii la Campionatul European 
rezervat Cluburilor de taekwondo 
WT (versiunea olimpică), desfă-
şurat în perioada 21-25 noiembrie 
a.c. la Zagreb, Croaţia. La ediţia a 
VIII-a a turneului, în categoria de 
vârstă seniori, fraţii Vadim (54 kg) 
şi Stepan Dimitrov (58 kg) s-au 
clasat pe locul II premiant, iar Ana 
Ciuchitu (67 kg) a obţinut medalia 
de bronz, tustrei fiind antrenaţi 
de tehnicianul Vladislav Mazur. 
Per total, turneul european in-
tercluburi a întrunit circa 540 de 
atleţi ce reprezintă 119 cluburi de 
taekwondo WT din 21 de ţări. 

A fost o confruntare demon-
strativă, de 8 runde a câte 2 mi-
nute, toate mijloacele câştigate de 
„supergrei” de pe urma acesteia 
(10 milioane de dolari pentru 
Tyson şi 1 milion pentru Jones) 
urmând să ia destinaţii caritabile. 

Teroarea schimbată 
pe caritate

„Iron Mike”, care a împlinit 54 
de ani, a început în forţă, demon-
strând aceeaşi pendulare a corpu-
lui – defensiva peek-a-boo elabo-
rată de legendarul tehnician Cus 
D’Amato – ce-l făcea invincibil în 
glorioasa lui tinereţe, nelăsând ni-
cio şansă adversarilor de a-i ţinti 
într-un mod „întristător” figura. 
Şi acum, după 14 ani scurşi de la 
încheierea carierei, loviturile lui 
păreau necruţătoare, îndreptate 
cu mare forţă în abdomenul lui 
Roy Jones Jr. Combinaţiile rea-
lizate îmi aminteau de acel ine-
galabil „Ironman” care nu lăsa în 
anii ‘80 ai secolului trecut nici cea 

mai mică posibilitate adversarilor 
de a scăpa de înfrângere. Totuşi 
diferenţa între „atunci” şi „acum” 
era evidentă: lipsea acea teroa-
re pe care tot el a adus-o pentru 
prima dată în ringul de box şi pe 
care o genera doar prin prezen-
ţă şi printr-un potenţial care îşi 
putea găsi oricând materializarea, 
zdrobind devastator şi fără urme 
de regrete orice împotrivire.  

Acum însă fostul discipol al 
antrenorului Cus D’Amato etala 
alt gen de luptă. Se vede totuşi 
că, după un an de antrenamente 
intense – timp în care a slăbit cu 
aproape 50 de kilograme (înainte 
de meci cântărea „numai” 99,79 
kg) şi s-a lăsat de fumat canabis 
– a reuşit să-şi recapete parţial 
proverbiala tehnică şi inegalabila 
execuţie a combinaţiilor de lovire. 
Puţini au fost cei care au reuşit, 
din 1985 (an în care trece la pro-
fesionism) şi până în 1990 (când 
suferă prima înfrângere pe care 
în mare parte şi-a provocat-o el 
însuşi), să facă faţă acestor com-
binaţii de o tehnică impecabilă şi 
de o forţă supraomenească. Marea 
majoritate a boxerilor care au avut 
în această perioadă crunta neno-
rocire să nimerească sub tăvălugul 
„omului de fier”, după lupta cu el 
şi-au încheiat în scurt timp cari-
era, fie una lungă şi până atunci 
glorioasă (Trevor Berbick), fie una 
la început de drum. 

Teroarea pe care a adus-o în 
box lovea asupra adversarilor 

Mike Tyson – Roy Jones Jr, 
un meci caritabil 
în toate privințele

Am așteptat cu nerăbdare să vină 
dimineața zilei de duminică, ca să 
privesc, începând de la ora 4 (era 
sâmbătă seară la Los Angeles – 28 

noiembrie 2020), șirul de meciuri de box și 
spectacolul festiv de la Staples Center din L.A., 
California, care au precedat partida dintre foștii 
titani ai ringului, americanii Mike Tyson și Roy 
Jones Jr. 

devoraţi de frică într-o măsură 
chiar mai mare decât pumnii ce 
aveau o greutate ca de plumb, 
datorită vitezei până atunci ne-
maiîntâlnite în categoria greilor, 
dar şi tehnicii inedite de execuţie, 
numită perfectă de marele Cus 
D’Amato, „făuritorul” a trei cam-
pioni mondiali în lumea boxului 
profesionist. Loviturile băiatului, 
discipol al sălii de box Catskill din 
New York, îşi atingeau ţinta cu 
o eficienţă ce aducea publicul în 
extaz, iar pe oponenţi la dispe-
rare, eficacitate pe care nimeni 
n-a atins-o până atunci şi de care 
nimeni n-a reuşit măcar tangenţi-
al să se apropie nici după apusul 
carierei lui zbuciumate... 

...Un lucru însă mi-a atras 
imediat atenţia în acest meci de-
monstrativ: Tyson n-a încercat să 
lovească în forţă faţa oponentului 
(doar o singură dată i-a „mângâiat” 
bărbia). Chiar şi atunci când Roy 
Jones a reuşit în câteva rânduri 
să-i „şteargă” nasul cu nişte jab-uri 
bine plasate. Mike s-a mulţumit 
doar să-i „prelucreze” exemplar 
coastele adversarului de 51 de ani, 
fapt ce i-a provocat acestuia din 
urmă nişte incomodităţi de aveai 
impresia că o să scuipe „pe afacere” 
şi o să iasă din ring chiar în timpul 
meciului. Însă Mike n-a insistat 
să meargă până la capăt, şi asta 
într-un mod vădit intenţionat... 

Gloria apusă și altruismul 
dobândit

Desigur că anii ‘90, perioadă 
în care boxerul profesionist Mike 
Tyson s-a dedicat cu nesaţ auto-
distrugerii atât în ring, câr şi în 
afara acestuia, n-au avut cum să 
nu lase cicatrici adânci în viaţa 
celui mai controversat şi mai ta-
lentat campion al lumii pugilis-
tice. Se pare însă că tot felul de 
vicii caracteristice naturii umane, 
dezlănţuite la el cu o forţă ce părea 

de nestăvilit, au rămas în cazul lui 
de domeniul trecutului. Mă face 
să cred acest lucru sinceritatea, 
de o intensitate pe alocuri tulbu-
rătoare, cu care şi-a recunoscut 
greşelile, dar şi acţiunile pe care 
le întreprinde în prezent. Deosebit 
de impresionantă a fost replica lui 
Mike către fiul său, Miguel Leon 
Tyson, care în tinereţe intenţio-
na şi el să îmbrăţişeze cariera de 
boxer profesionist: 

„În acest domeniu se confruntă 
în ring doar cei care nu mai au 
nimic de pierdut, aşa cum eram eu 
încă de mic. Am trăit în sărăcie şi 
într-un mediu criminal. Cel care 
intră în această lume a boxului 
va fi nevoit de cele mai dese ori 
să lupte cu nişte fiare, adevăraţi 
monştri în plină dezlănţuire, din 
rândul cărora cândva făceam 
parte şi eu. Indivizi care pentru 
victorie sunt gata să-şi desfiinţeze 
adversarul, până va rămâne din el 
doar o pată umedă pe podea. Nu te 
grăbi să intri în acest mediu, din 
care ai şanse infime să ieşi un om 
integru, împăcat cu tine însuţi.” 

***
M. Tyson a fost cel mai tânăr 

boxer care a câştigat un titlu la 
categoria de greutate supergrea 
(avea doar 20 de ani, în 1986). 
Este primul campion al „greilor” 
care a deţinut centurile WBA, 
WBC şi IBF. După trecerea la 
profesionism, a câştigat primele 
19 meciuri prin KO, 12 dintre ele 
în prima rundă. 

Roy Jones jr a boxat din 1989 
până în 2018, fiind unicul pugilist 
în istorie care a obţinut titluri la 
patru categorii diferite: semimij-
locie, mijlocie, semigrea şi grea.

„Ceea ce facem acum este mai 
important decât să lupţi şi să 
câştigi un titlu mondial. Suntem 
oameni, vrem să ajutăm alţi oa-
meni”, a spus M. Tyson la finele 
meciului încheiat, în mod simbo-
lic, zic eu, la egalitate.

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

Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chişinău îţi oferă 
posibilitatea de a publica anunţuri de vânzare-cumpărare.  

Aici vei găsi anunţuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI 
de Chişinău şi vei putea intra uşor în legătură cu autorii lor.

Pe „Mica publicitate” te aşteaptă informaţii despre locurile vacan-
te de muncă, vânzarea sau darea cu chirie a locuinţelor, a tehnicii 
agricole, a maşinilor second-hand etc.

Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună şi dic-
tează anunţul tău la telefonul taxabil al redacţiei: 090010050.

Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită şi pe pagina online 
a publicaţiei – 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!” – aşa se va chema 
rubrica prin intermediul căreia 
GAZETA de Chişinău te va ajuta 
să-ţi găseşti jumătatea.

Atunci când singurătatea îţi ma-
cină sufletul, nu sta pe gânduri, 
caută-ţi sufletul-pereche. GAZETA 
de Chişinău îţi vine în ajutor. 

Din luna februarie 2020, poţi 
perfecta un abonament la noua pu-
blicaţie, GAZETA de Chişinău, în 
paginile căreia vei găsi rubrica „Te 

caut”, care conţine mesajele celor 
care se află în aceeaşi situaţie ca şi 
tine. Nu uita, orice zi e importantă 
şi frumoasă dacă o trăieşti din plin 
alături de omul drag. 

Acum şi tu poţi lăsa un mesaj la 
rubrica „Te caut”. Transmite o scri-
soare pe adresa redacţiei GAZETA 
de Chişinău, mun. Chişinău, 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 Chişinău, singur. De aceea aş 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 dimineaţă şi de seară. (01)

Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăieşte undeva la ţară, cu vârsta de 

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

„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălţimea 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. Locuieşte în unul din satele raionului Ialoveni. Vrea 

să facă cunoştinţă cu un bărbat care să nu aibă vicii şi să fie un bun 
gospodar. „Ca mai apoi să-mi devină un prieten respectuos şi un sus-
ţinător bun pe parcursul vieţii”. (04)  

Văduv la 62 de ani
Îşi 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 redacţie. (05)

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

Sărbătorirea Zilei Naţionale a 
României a fost marcată de Insti-
tutul Cultural Român în diverse 
ţări, printr-o serie de evenimente 
online de promovare a culturii şi 
civilizaţiei româneşti, transmite 
Romanian Global News.

Principalul discurs artistic a 
fost interpretarea unică a imnului 
naţional de celebrul Alexandru To-
mescu (foto) la vioara Stradivarius 
Elder-Voicu. Înregistrarea video a 
fost transmisă pe toate canalele de 
comunicare ale ICR (website, You-
tube, Facebook, Instagram, Twit-
ter) atât din ţară, dar mai ales din 
străinătate: Beijing, Berlin, Bruxe-
lles, Budapesta (cu filială la Seghe-
din), Chişinău, Istanbul, Lisabona, 
Londra, Madrid, New York, Paris, 

Praga, Roma, Stockholm, Tel Aviv, 
Varşovia, Veneţia, Viena.

„Cred că o sărbătoare adevărată 
nu poate exista în absenţa muzicii. 
Este o mare bucurie şi onoare să 
pot prezenta tuturor românilor, cu 
ocazia Zilei Naţionale a Români-
ei, pe 1 Decembrie, concertul meu 
cel mai spectaculos din acest an, 
în care am explorat împreună 
cu artistul de bandoneon, Omar 
Massa, muzica întregii lumi. Dar 
cred că piesa cea mai frumoasă şi 
emoţionantă pe care am cântat-o 
pe Vioara Stradivarius Elder Vo-
icu, care face să vibreze fiecare 
fibră a oricărui român, indiferent 
de locul în care se află, de religie 
sau statut social, este Imnul Na-
ţional al României. La mulţi ani, 

România! La mulţi ani tuturor 
românilor!”, declară Alexandru 
Tomescu, violonist şi solist concer-
tist permanent de elită al Orches-
trei Naţionale Radio Bucureşti. 
Interpretarea imnului naţional va 
precede un concert înregistrat la 
Sala Radio special pentru această 
aniversare naţională susţinută de 
ICR: spectacolul „Piazzolla 99”, din 
cadrul Stradivarius International 
Tour 2020, cu artiştii Alexandru 
Tomescu, la vioara Stradivarius 
Elder-Voicu, şi Omar Massa, la 
bandoneon, care aduce în faţa pu-
blicului două faţete ale duetului 
vioară-bandoneon. De asemenea, 
concertul cuprinde lucrarea „A Cry 
for Solitude” a compozitorului Dan 
Popescu, inspirată din realităţile 
dureroase ale pandemiei generate 
de virusul Covid şi dedicată tuturor 
acelora care au suferit de pe urma 
acestei maladii şi totodată, tuturor 
celor care luptă cu virusul. 

Din program nu au lipsit „Hora 
Unirii” a lui George Enescu, o 
lucrare mai puţin cunoscută a 
marelui nostru compozitor, fi-
ind compusă de tânărul Enescu 
în 1917, cu doar un an înainte de 
Marea Unire; „Balada” lui Ciprian 
Porumbescu, o piesă ce nu mai 
are nevoie de nicio prezentare, 
însă care va avea o interpretare în 
premieră, bandoneonul în dialog 
cu vioara Stradivarius Elder-Voicu 
aducând melancolia sonorităţii 
sud-americane.

ICR serbează Ziua României 
pe toate meridianele!

La stomatolog, vine un pacient nou. Doctorului i 
se pare cunoscut, aşa că se uită mai atent la el, după 
care, vesel, îi spune:

Mă bucur! Dvs. sunteţi poliţistul care m-a amendat 
ieri în parcare, nu-i aşa?

- Maria, cum merge cu dieta?
- Mda, nu prea bine. Ştii vrăbiuţa pe care o aveam 

tatuată pe burtică?
- Da!
- Ei... acum a devenit un vultur!

Un tip vorbeşte cu prietenul lui:
- M-am gândit să scap de nevastă... dar încerc să 

găsesc soluţia crimei perfecte... mă tot gândesc şi 
nu-mi vine nici o idee...

Amicul, mai hâtru din fire, îi zice:
- Simplu, fă sex cu ea tot timpul, dar tot timpul, 

şi o s-o oboseşti atât de tare că o să facă infarct şi 
o să moară. Crima perfectă!

Se întâlnesc peste şase luni. Nevasta era fru-

moasă, înfloritoare, iar soţul abia se mai ţinea pe 
picioare.

- Ce faci? - îl întreabă prietenul.
- Hmm, eu aşa şi aşa, dar uită-te la ea, proasta, 

habar n-are că-i pe moarte!

Nici nu ştiu ce să mai cred, o parte din mine zice: 
„Trebuie să încetezi să mai bei...”.

Dar cealaltă parte spune: „Nu-l asculta, e beat!”.

Maria este adusă la tribunal pentru a fi judecată. 
Judecătorul îi spune:

- Doamnă, sunteţi acuzată de braconaj!
- Poftim? Eu nici nu ştiu să vânez şi nici nu îmi 

place...
- Exact! Aţi împuşcat un iepure fără să fiţi membru 

al Asociaţiei Vânătorilor!
Maria, foarte iritată:
- Înţeleg, dar iepurele cum a putut să îmi mă-

nânce morcovii din grădină fără să fie membru al 
familiei mele?!
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Modul în care îţi doreşti 
tu ca lucrurile să se desfă-
şoare presupune determi-
nare şi vigilenţă din partea 
ta. Îţi va fi destul de dificil 
să faci orice tip de compro-
mis. Preferi să îţi dai timp 
pentru a lua decizia care te 
avantajează. Emoţiile tale 
sunt destul de dezorgani-
zate, dar reuşeşti să nu te 
laşi condus de ele.

Deşi sunt multe contexte 
în care ai nevoie de confirma-
re socială, rămâi o fire inde-
pendentă şi individualistă. 
Sentimentele pe care le ai te 
fac să acţionezi spontan şi să 
te implici în tot felul de aven-
turi. Ai nevoie de mai multă 
libertate şi de adrenalină. Cei 
dragi îţi înţeleg şi respectă 
nevoia de spaţiu şi de timp 
pentru propria persoană.

Ajungi să fii mult mai si-
gur de ceea ce îţi doreşti şi 
acesta este şi motivul pentru 
care devii atât de reticent la 
tot ceea ce îţi spun cei din 
jur. Forţa interioară este cea 
care te ghidează, indiferent 
de starea de spirit pe care 
o ai. Forţele cosmice gravi-
tează în jurul tău, impulsi-
onându-te să te laşi condus 
de intuiţie în tot ceea ce faci. 

Zilele următoare aduc ar-
monie în viaţa ta emoţională. 
Pentru tine, totul este intens 
pe plan personal. Partenerul 
se află mereu în priorităţile 
tale. Deşi îţi susţii mereu 
punctul de vedere în ra-
port cu ceea ce simţi, starea 
emoţională agitată nu îţi va 
permite să faci asta în mo-
mentele cele mai importante 
pentru relaţia ta personală.

Atunci când Pluto pare 
să îl urmeze îndeaproape 
pe Saturn care este retro-
grad, totul în jurul tău tinde 
să aibă un înţeles profund. 
Indiferent de oportunităţile 
de care ai parte, este impor-
tant să ştii să le fructifici la 
maxim. Fii pregătit să spui 
„adio” acelor persoane din 
viaţa ta care nu sunt demne 
de dedicarea ta emoţională.

Încearcă să treci cât 
de uşor poţi peste zilele 
de luni şi până joi, atunci 
când energia ta intelectuală 
va creşte dramatic şi vei fi 
capabil să analizezi într-un 
mod fidel toate lucrurile din 
jurul tău. Vei fi capabil să 
înţelegi prin ce trec persoa-
nele care-ţi sunt apropiate. 
Oferă-le susţinerea şi spriji-
nul de care au nevoie!

Sentimentele te fac să 
acţionezi spontan şi să te 
implici în tot felul de aven-
turi. Jupiter creează un cli-
mat de încredere în cadrul 
echipei din care faci parte 
la birou, aici lucrurile merg 
ca pe roate. Firea ta dinami-
că şi energică te orientează 
întotdeauna către acţiune şi 
acest mod de a face lucrurile 
îţi aduce numai beneficii.

Modul în care se încruci-
şează toate culorile toamnei 
în jurul tău îţi dă o stare 
de vitalitate pe care recu-
noşti că o ai cu precădere în 
această perioadă a anului. 
Motivele pentru care alegi 
să stai departe de intrigile 
de la birou vizează propriul 
confort emoţional. Nu vrei 
să mai faci niciun compro-
mis în acest sens.

Apreciezi tot ceea ce 
are stil şi rafinament. Du-
plicitatea cu care acţionezi 
uneori face din tine o per-
soană ambiguă. Intenţiile 
pe care le ai sunt foarte greu 
de descifrat, ceea ce te face 
un adversar de temut. Ma-
joritatea relaţiilor din viaţa 
ta îţi „acoperă” nevoia de 
afecţiune şi siguranţă emo-
ţională de care ai nevoie.

La birou te laşi atras 
de ideile celorlalţi colegi 
pentru că nu ai curajul să 
le expui pe ale tale. O ast-
fel de dinamică la locul de 
muncă va influenţa într-un 
mod negativ dezvoltarea ta 
profesională. Weekend-ul 
te găseşte într-o dispoziţie 
mult prea apatică pentru a 
face orice altceva în afară 
de a te odihni. 

Atunci când îngrijora-
rea cu privire la anumite 
aspecte ale vieţii tale per-
sonale ia amploare, pierzi 
controlul şi asupra propriei 
persoane. Te simţi confuz 
şi nesigur. Nu reuşeşti să te 
organizezi pentru a duce la 
capăt toate planurile. Rela-
ţia personală îşi pierde din 
armonie din cauza stării 
tale interioare.

Având în vedere pulsaţiile 
pe care le vei primi din par-
tea lui Marte, aşteaptă-te la 
o săptămână antrenantă, din 
toate punctele de vedere. Nu 
accepţi niciodată să te situezi 
pe locul secund. În nicio situ-
aţie în care te vei afla, nu te 
vei lăsa distras de imaginea 
de ansamblu. Ai nevoie de 
informaţii amănunţite pen-
tru a putea lua decizii.

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

Asta era porecla lui Mihai. Fi-
ind ultimul din cei cinci copii ai 
familiei, nu se ştie din ce motive 
era mai jos de statură decât fraţii 
săi şi mulţi alţii de seama lui. Poa-
te pentru că l-a născut mamă-sa 
târziu sau vreo boală genetică l-o 
fi afectat, dar nu avea mai mult de 
1m 50 cm fiind deja matur. Aşa că, 
dacă vreun străin întreba de nu-
mele lui de familie sau unde stă el, 
nimeni din sat nu i-ar fi răspuns, 
însă dacă întreba de „chiştoc” şi de 
„cel de trei degete de la pământ” – 
ambele lui porecle, şi mic şi mare 
din satul lui te-ar fi dus direct la 
casa cu pricina.

Mic de stat, dar înțelept 
și iubăreț

Dumnezeu i-a luat din statu-
ră, dar l-a înzestrat cu multe alte 
talente care l-au făcut pe plac tu-
turor, în primul rând pentru că 
vorbea frumos şi alina cu vocea lui 
orice suflet îndurerat, necăjit, su-
părat. Şi mai ales plăcea femeilor. 
Şi lui ele îi plăceau peste seamă! 

Chiar dacă la început îl luau 
peste picior, făceau bancuri pe 

seama lui, de îndată însă ce-l 
cunoşteau mai bine, uite că se 
apropiau de dânsul şi chiar îl 
ocroteau într-un fel. Când întreba 
cineva unde se află Mihai: „Cine 
– Chiştocul?”, sau „Trei degete 
de la pământ?”, lumea se lumina 
la faţă şi imediat auzeai ultimul 
banc despre Mihai.

A umplut împrejurimile 
cu copii

Devenise şi mai cunoscut 
bărbatul după ce au început a 
se naşte în satul lui şi în împre-
jurimi copii care îi semănau leit. 
Vă spuneam, avea o slăbiciune 
Mihai, îi plăceau femeile… slabe, 
grase, înalte, scunde, toate erau 
frumoase pentru el. Şi ţinea mai 
ales la cele oropsite de soartă. 
Cum vedea una mai necăjită, se 
apropia de dânsa, începea a-i 
vorbi, a o mângâia, încât femeia 
uita până la urmă de necazul ei, 
de statura lui Mihai, de bancu-
rile ce se spuneau pe seama lui 
şi astfel ajungea în patul lui ori 
se rătăcea el în patul ei. Şi iată 
că se trezea satul că se mai naşte 
un plod ce semăna leit cu cei din 
neamul Vărzăreştilor.

Împlinise Mihai deja 32 de ani 
şi, din atâtea muieri, n-a luat niciu-
na de nevastă. Le explica părinţilor 
şi fraţilor că, dacă se însoară, n-o să 
poată ajuta alte femei oropsite de 
soartă să treacă peste necazuri. „Eu 
sunt ocrotitorul şi binefăcătorul 
lor care le sprijină la nevoie. Dacă 
nu aş fi eu, cine s-ar mai uita la 
ele?! Se credea un fel de filantrop, 

L A  N O I  A C A S Ă

Domnul Chiștoc (1)

mângâind nevestele obijduite de 
soţi, alintând fetele nemăritate, 
văduvele sau vreo domnişoară cu 
vreun zganci de la naştere.

Curios lucru, dar niciuna nu-i 
purta pică, nu se supăra că a pără-
sit-o şi s-a dus la alta. Fiecare şi-a 
trăit partea ei de fericire, s-a ales 
cu un copil şi uite-le în rând cu 
toată lumea! Nu mai ştia numărul 
copiilor săi nici Mihai, pentru că 
nu le ducea contul. Atâta le spunea 
femeilor – că nu se dă în lături 
să-i poarte copilul numele şi, dacă 
va avea femeia nevoie de ajutor, 
la sigur să se adreseze, căci el şi 
cei din neamul lui n-o să le lase 
la nevoie. Spunea Mihai că pe 
toate le-a iubit, dar, cred eu, în 
relaţiile lui cu aceste femei nu era 
decât milă, un fel de compasiune 
pentru nenorocita care nu putea 
să-şi aranjeze viaţa singură, fără 
sprijinul cuiva.

Îmbrobodit de șmechera 
Victorița

Dar ulciorul nu merge de mul-
te ori la apă, odată şi-odată tot 
se strică. Aşa s-a întâmplat şi cu 
Mihai. Mergea în autobuzul ce-l 
ducea spre Străşeni, când o fată 
s-a aşezat lângă el. Bărbatul, fiind 
vorbăreţ din fire, nu putea să n-o 
încerce de minte. Victoriţa nu era 
proastă nici ea. Tocmai se gândea 
cum să-şi găsească un bărbat să-şi 
acopere ruşinea. Rămăsese însăr-
cinată şi nu se da să-şi facă avort. 
De frică să nu afle ai ei. Şi-apoi, 
din teama c-ar putea să nu mai 
aibă alţi copii. 

Zic, s-a hotărât să nască, dar 
copilul să aibă tată. Vă spun, nu 
era proastă şi l-a simţit pe Mi-
hai aşa cum este el – iubitor de 
femei şi milos la suflet. La Stră-
şeni nu s-au despărţit, au umblat 

împreună prin piaţă, l-a dus la o 
rudă de-a ei şi l-a prezentat drept 
prieten, apoi, la întoarcere, căci 
locuiau la două sate unul de altul, 
l-a invitat la dânsa acasă.

Nu trebuie să vă spun eu că a 
găsit aici Mihai cea mai dulce pri-
mire. Şi uite, pentru prima dată, 
el, care a trecut printre atâtea 
femei, s-a îndrăgostit lulea de 
Victoriţa. Aşa prosteşte cum n-a 
crezut niciodată că o să i se în-
tâmple. Fata avea doar 17 ani şi el 
împlinise 34 de acum. Frumoasă, 
tânără, veselă, stătea numai în 
gâtul lui încât inima lui sfârâia 
să iasă din piept. 

Îl trata ca pe un netot

În aceeaşi săptămână, şi-au 
înregistrat căsătoria la primăria 
din localitate şi, când a născut 
Victoriţa la numai şase luni de la 
nuntă, şi-a dat seama Mihai că l-a 
încălţat o mucoasă. Parcă nu se 
simţea bine. L-a prostit în ochii 
lumii, dar mai ales în ochii femei-
lor pe care le-a iubit el odată. Dar, 
pentru că a făcut atâta bine altor 
femei, şi-a zis că n-o să-i scoată 
niciodată ochii Victoriţei pentru 
că l-a minţit, l-a dus de căpăstru 
ca pe un măgăruş.

Îşi zise: am făcut atâta bine pe 
lumea asta, ia s-o iert şi să trăim 
mai departe. Deşi Mihai plăcea 
mai multor femei, vă spuneam 
că gură de aur era, suflet blând 
şi înţelegător, dar pentru Victoria 
nu era decât un prost, un bleg. Şi 
pentru că l-a luat drept netot, se 
şi purta în familie ca atare. 
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TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Rezultate alegeri
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Gala umorului. Prima parte
11.50 100 de poveşti despre Marea 
Unire
12.00 Gala umorului. Partea a 2-a
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Breaking Fake News
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Filler călătorie
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Rezultate alegeri
10.55 Serial
12.00 Teleshopping
12.30 Kevin Dundon - bucătar în 
Irlanda
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Maghiara de pe unu
16.55 Serial: Furtună la palat
18.00 Serial: Comisarul Rex
19.00 FIFA World cup
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
21.58 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
22.10 Film: Răzbunarea pistola-
rului
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Guşti! Şi apoi mănânci
02.10 Film: Răzbunarea pistola-
rului
03.50 Kevin Dundon - bucătar în 
Irlanda
04.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei
05.00 Dispăruţi fără urmă
05.55 România 9

TVR 2

07.00 România… în bucate
07.35 Mic dejun cu un campion
08.35 Discover România
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Ginger şi Rosa 90’
02.45 România… în bucate
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa

07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Respiro
10.30 Artelier
11.00 Bună seara!
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Portrete în timp
18.45 Cântec, dor şi omenie
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Medalion muzical
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri 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 şi ursul
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Sus Ancora! Elias şi secretul 
din Marele Port

10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Thomas şi prietenii săi: O 
lume mare! Aventuri mari!
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego: Prietenele din Heartla-
ke City
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.35 Barbie în basmul modei 
pariziene
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chisinau
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film 21 de poduri
23.00 Film Strain la usa ta
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa

15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina

Jurnal TV

07.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Trigger

13.00 Lupta în bucate
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Tur Retur
18.00 Teleshopping
18.20 Renegat
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Vanturile, Valurile

TV8

06.00 Наша американская 
история
07.10 Ştiri de week-end
08.00 Х/ф
09.45 Teleshopping
10.00 Oamenii zâmbărele
10.30 Serial
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Cutia neagră. Plus
12.50 Х/ф
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф
18.00 Efect 9.6
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Cutia neagră
04.00 Х/ф

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Pe taramul dorintei
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 Pe taramul dorintei
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de ţigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Pe taramul dorintei

Național

06.00 Albumul Naţional
07.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
787
08.45 Film: E GREU SĂ SPUI TE 
IUBESC
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
450
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 46

18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
453
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
788
21.00 Film: Omul şefului
23.15 Film: PRINȚESA VAMPI-
RILOR
01.15 Iubire interzisă - Dragoste 
cu Năbădăi
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Serial: Райское место
10.00 Serial: Нити судьбы
11.00 Teleshopping
11.20 Serial: Нити судьбы
12.15 Serial: Королева игры
13.30 Teleshopping
14.00 Serial: Королева игры
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Страх в твоем доме
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial: Нити судьбы
18.55 Reporter
19.30 Serial: Нити судьбы
20.30 Serial: Райское место
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
19.30 Т/с Психологини
21.30 Родком
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, 8 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 Dosar România
11.54 100 de poveşti despre Marea 
Unire
12.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Filler călătorie
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Revizie tehnica
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timişoara
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Kevin Dundon - bucătar în 
Irlanda
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Maghiara de pe unu

17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Cei doi 
gladiatori
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.44 Sport
02.00 Revizie tehnică
06.05 România 9

TVR 2

07.00 România… în bucate
07.30 Serial: Iubirea unei doamne
08.50 Teleshopping
09.00 Repere sacre
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.00 Iarna amintirilor
02.00 Revizie tehnica
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Respiro
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 La noi în sat
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Respiro
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!

 18.15 Tezaur
18.45 Respiro
19.00 Mesager
19.40 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Evantai folcloric

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Ups! Am pierdut arca
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Coconut, micul dragon - 
Aventuri în junglă
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego: Prietenele din Heartla-

ke City
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.35 Barbie în Cele 12 Prinţese 
Balerine
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
10.45 Teleshopping
11.00 Vorbeşte lumea
12.30 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshoping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film Urmarire disperata
23.00 Film X-Men 2
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Lecţii de viaţa
01.40 La Măruţă
03.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Renegat
18.00 Savoare la Maximum
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Dora Show (partea 1)
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show (partea 2)
01.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Secretele Puterii

TV8

06.00 Cutia neagră
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Ultima frontieră
12.45 Х/ф
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
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07.45 Serial Pe taramul dorintei
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 Pe taramul dorintei
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de ţigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Pe taramul dorintei

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
788
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 46
15.45 Vouă

16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
451
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 47
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
454
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
789
20.30 Serial: NOU!!!
21.00 Film: Luptă pentru viaţă
23.00 Film: Omul şefului
01.15 Nebuni de iubire
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Serial: Райское место
10.00 Serial: Нити судьбы
11.00 Teleshopping
11.20 Serial: Нити судьбы
12.15 Serial: Королева игры
13.30 Teleshopping
14.00 Serial: Королева игры
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Страх в твоем доме
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial: Нити судьбы
18.55 Reporter
19.30 Serial: Нити судьбы
20.30 Serial: Райское место
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
19.30 Т/с Психологини
21.30 Родком
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, 9 decembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNu                  
SePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Dispăruţi fără urmă
11.50 100 de poveşti despre Marea 
Unire
12.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Filler călătorie
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII 21 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dispăruţi fără urmă
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
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
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timişoara
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Kevin Dundon - bucătar în 
Irlanda
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Mesajul Majestăţii Sale Mar-
gareta Custodele Coroanei către 
Corpul Diplomatic
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Convieţuiri
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.00 Adevăruri despre trecut
23.00 Serial: Destinaţie: Marte, 
ep. 4
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Guşti! Şi apoi mănânci
02.10 Telecinemateca Cei doi 
gladiatori
03.50 Sport
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
05.00 Politică şi delicateţuri
05.55 România! 9

TVR 2

07.00 România… în bucate
07.30 Serial: Iubirea unei doamne
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Afacerea diamantelor
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Afacerea diamantelor
02.45 România… în bucate
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar:                      
360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru                    
sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 Caleidsocop muzical
11.00 Moldova în eter direct
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Moldova de Patrimoniu
18.45 Respiro
19.00 Mesager
19.40 Butonul roşu
21.00 Ştirile
21.20 Mai aproape de UE
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.00 24 front line

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Pettson şi Findus
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în basmul modei 
pariziene
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego: Prietenele din Heartla-
ke City
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.35 Sus Ancora! Elias şi secretul 
din Marele Port
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul

01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.20 Teleshopping
13.35 Gusturile se discuţă
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Visuri la cheie
23.00 Film Hellboy 2: Armata de 
aur
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping

14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Cealalta Basarabie
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Ultima frontieră
12.45 Х/ф
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Pe taramul dorintei
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 Pe taramul dorintei
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de ţigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Pe taramul dorintei

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
789
10.15 Serial: Dragostea găseşte o 
cale, ep. 1
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 47
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
452
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 48
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 

455
20.00 Film: SINGUR CONTRA 
YAKUZA
22.45 Film: MISIUNE ÎN HONG 
KONG
00.30 Film: Luptă pentru viaţă
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Serial: Райское место
10.00 Serial: Нити судьбы
11.00 Teleshopping
11.20 Serial: Нити судьбы
12.15 Serial: Королева игры
13.30 Teleshopping
14.00 Serial: Королева игры

15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Страх в твоем доме
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial: Нити судьбы
18.55 Reporter
19.30 Serial: Нити судьбы
20.30 Serial: Райское место
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 Родком
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, 10 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
11.50 100 de poveşti despre Marea 
Unire
12.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România veritabilă
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Filler călătorie
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 A doua Românie 6 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Adevăruri despre trecut
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
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
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi

10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Kevin Dundon - bucătar în 
Irlanda
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Campionatul European Un-
der-21 2021 Tragerea la sorţi
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Akzente
17.10 Serial: Furtună la palat
18.25 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.00 Anchetele comisarului Anto-
nescu Căminul groazei
23.00 Serial: Destinaţie: Marte, 
ep. 5
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Guşti! Şi apoi mănânci
02.10 Serial: Destinaţie: Marte
03.00 Eu pot!
03.50 Sport
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
05.00 Profesioniştii…
05.55 România 9

TVR 2

07.00 România… în bucate
07.30 Serial: Iubirea unei doamne
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Misterele Aurorei Tea-
garden: un copilaş buclucaş
22.45 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Câştigă România!
00.45 Film: Misterele Aurorei Tea-
garden: un copilaş buclucaş
02.10 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Filler călătorie iarnă
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Tezaur
10.15 F/d
11.00 Butonul roşu
12.15 Chişinău: ieri şi azi
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.15 Poezii
16.35 Viaţa mea
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Dor de voi. Emisiune 
muzicală
18.00 Gala Premiilor Adami
19.00 Mesager
19.40 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Ozzy - Marea Evadare

P R O G R A M E  T V
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10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Cele 12 Prinţese 
Balerine
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din 
Heartlake City
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.35 Ups! Am pierdut arca
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film

23.00 Film Ziua Patriotilor
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.15 Regina
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Lupta în Bucate
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru

12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Pe taramul dorintei
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 Pe taramul dorintei
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de ţigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Pe taramul dorintei

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 48
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
453
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
456
20.00 Serial: NOU!!!
21.00 Film: SUBSTITUIRE CU 
BUCLUC
23.15 Film: SINGUR CONTRA 
YAKUZA
02.00 Miezul problemei
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Serial: Райское место
10.00 Serial: Нити судьбы
11.00 Teleshopping
11.20 Serial: Нити судьбы
12.15 Serial: Королева игры
13.30 Teleshopping
14.00 Serial: Королева игры
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Страх в твоем доме
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial: Нити судьбы
18.55 Reporter
19.30 Serial: Нити судьбы
20.30 Serial: Райское место
22.30 Vorbe bune cu Lilu
23.30 Reporter
00.00 Страх в твоем доме
01.00 Мистические истории

STS Mega

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

Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Vineri, 11 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 şi delicateţuri
11.50 100 de poveşti despre Marea 
Unire
12.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România veritabilă
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Filler călătorie
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 Dăruieşte Românie! 2 ani
22.30 A doua emigrare
23.00 Gala umorului
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 Engleza la minut
02.00 Dăruieşte Românie!
03.30 A doua emigrare
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Kevin Dundon - bucătar în 
Irlanda
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Micile vedete în bucătărie
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.10 Serial: Furtună la palat
18.25 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.10 Film: Cântec de iubire
23.15 #Creativ
23.45 Fan/Fun urban
00.10 Telejurnal Sport Meteo
00.55 Serial: Comisarul Rex
01.55 Serial: Destinaţie: Marte
02.40 Film: Cântec de iubire

04.35 Kevin Dundon - bucătar în 
Irlanda
05.00 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 România… în bucate
07.30 Serial: Iubirea unei doamne
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
09.55 Engleză la minut
10.00 Ferma
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 România… în bucate
17.55 Distracţiile lui Cazacu
18.25 Cronici Mediteraneene
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului

22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 În ritmul dansului
10.15 F/d
10.30 Rapsodia satului
11.00 Moldova în eter direct
12.15 Respiro
12.30 Musafirul
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chişinău: ieri şi azi
15.55 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Purtătorii de cultură
18.45 Respiro
19.00 Mesager
19.40 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 O seară în familie

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Manou aventuri în zbor
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Sus Ancora! Elias şi secretul 
din Marele Port
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din 
Heartlake City
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.35 Pettson şi Findus
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.20 Teleshopping
13.35 Gusturile se discuţă
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film speranţă lui Bourne
23.15 Film Vacanta cu peripetii
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă

17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Renegat
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Filme şi Staruri
18.00 Agricool
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Триггер
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Ora Expertizei
06.00 Asfalt de Moldova

TV8

06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф
10.00 Новости
10.30 Cutia neagră
11.45 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.15 Наша американская 
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф
17.15 Cutia neagră. Plus

17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф
21.30 Întreabă Gheţu
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.15 Х/ф
02.00 Ştirile TV8
02.45 Întreabă Gheţu
04.00 Х/ф

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Pe taramul dorintei
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 Pe taramul dorintei
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de ţigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Pe tărâmul dorinţei

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 1
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 

454
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
457
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 2
21.00 Film: REGINA VAMPIRI-
LOR: ELIBERAREA
23.15 Film: MISIUNE ÎN HONG 
KONG
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Serial: Райское место
10.00 Serial: Королева игры
11.00 Teleshopping
11.20 Serial: Королева игры
13.30 Teleshopping
14.00 Serial: Королева игры
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Serial: Королева игры
18.00 Поле Чудес
18.55 Reporter
19.30 Serial: Королева игры
20.30 Serial: Райское место
22.30 Serial: Королева игры
23.30 Reporter
00.00 Serial: Королева игры
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, 12 decembrie

TVR Moldova

07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 100 de poveşti despre Marea 
Unire
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Cap Compas
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 #Creativ
12.20 Documentar: Tatal meu Imre
13.00 Teatru TV
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Identitate Basarabia
15.00 Vedeta populară
17.00 Concert Vară magică 2020
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Reteaua de idoli
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Osânda
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Osânda
04.00 Reteaua de idoli
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Concert Vară magică 2020

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 şi 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

P R O G R A M E  T V
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19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Cu mâinile curate
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Lumea azi
01.30 Cooltura
02.00 Film: Cu mâinile curate
03.35 Sport
03.45 Levintza
04.10 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Strop şi balonaş
09.00 MotorVlog
09.30 Generaţia Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
14.55 Campionatele Europene de 
Gimnastica Artistica Mersin 2020
17.45 Filler călătorie iarnă
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Aur şi circ
21.55 Serial: Viaţa visată
23.00 Distractiile lui Cazacu
23.35 Zile cu stil
00.30 Film: Aur şi circ
02.05 Serial: Viaţa visată
03.00 Descălecaţi în Carpaţi
03.25 Sport
04.05 Filler călătorie iarnă
04.10 Serial: Strop şi balonaş
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Portrete în timp
06.30 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Rosie şi 
prietenii săi
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 F/d
15.10 Respiro
15.20 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 Art - club
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Serial La patru ace
22.50 Ştirile (rus.)
23.10 Ştiri Externe
23.35 Zapovednik

23.50 Concert în Europa

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie DreamHouse Adven-
tures
08.00 Barbie - Tărâmul Zânelor
09.25 Barbie - eroina jocurilor 
video
10.50 Aventurile sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Ups! Am pierdut arca
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din 
Heartlake City
17.00 Berry Bees - Albinuţe în 

misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.35 Ozzy - Marea Evadare
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 O seară perfectă
10.15 Teleshopping
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
13.00 Teleshopping
13.15 Film Ticnitii
14.45 Film Colt alb
16.45 Teleshopping
17.00 Film Iepurasul casei
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chisinau
21.00 Film Singur acasa 2 - Pierdut 
în New York
23.00 Film Greu de ucis 2
01.00 Ştirile Pro TV Chisinau
01.40 Film Iepurasul casei
03.00 Film Singur acasa 2 - Pierdut 
în New York
04.40 Film Greu de ucis 2

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 La Măruţă
12.00 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 ApropoTv
14.00 Lecţii de viaţa
15.30 Arena bucătarilor
16.00 România, te iubesc!
17.00 Ce spun românii
18.00 Ce se întâmplă, doctore?
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Regina
22.45 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.30 Arena bucătarilor
01.45 Superspeed
02.15 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Regina

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 şi Staruri
17.30 Asfalt de Moldova
18.30 Micii Bucatari
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Italia, Patria Nostra
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Dora Show
04.00 Asfalt de Moldova

TV8

06.00 Întreabă Gheţu
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф
10.00 Ultima frontieră
10.30 Teleshopping
10.50 Autoblog
11.20 Efect 9.6
12.10 Teleshopping
12.30 Х/ф
14.40 Teleshopping
15.00 Х/ф
17.00 Ediţie specială cu Sergiu 
Niculiţă
17.45 Întreabă Gheţu
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial
21.30 Regionalii
22.25 Х/ф
00.15 Ştiri de week-end
01.00 Regionalii
01.50 Х/ф
03.30 Ştiri de week-end
04.00 Х/ф

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi

06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Pe tărâmul dorinţei
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 dorinţei
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de ţigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Pe tărâmul dorinţei

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
455
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.00 Film: SAFARI EXPRESS
16.15 Film: SUBSTITUIRE CU 
BUCLUC
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
458
20.00 Iubire interzisă - Dragoste 
cu Năbădăi
21.45 Nebuni de iubire
23.30 Poamă acră
01.30 Albumul Naţional
03.15 Vouă
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.00 Vorbe bune cu Lilu
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Поле Чудес
10.00 Serial: Райское место
11.00 Teleshopping
11.20 Serial: Райское место
13.30 Teleshopping
14.00 Serial: Райское место
16.00 Teleshopping
16.20 Serial: Райское место
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 Родком
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Шоу Уральских пельменей
19.30 Шоу Русские не смеются
20.30 Т/с Любовь в нерабочие 
недели
21.30 Т/с Сезоны любви
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC

Duminică, 13 decembrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
08.50 100 de poveşti despre Marea 
Unire
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 La un pas de România
15.00 Drag de România mea!
17.00 Concert Vară magică 2020
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Vedeta populară
23.00 Film: Oraşul văzut de sus
00.35 La un pas de România

01.00 Garantat 100%
02.00 Film: Oraşul văzut de sus
03.35 Pescar hoinar
04.00 Conexiuni
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Concert Vară magică 2020

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.10 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 România veritabilă în urma 
cu trei an
16.00 Port valoare şi splendoare, 
ep. 2
16.30 Vorbeşte corect!
17.00 Exclusiv în România
17.55 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Breaking Fake News
02.20 In grădina Danei

02.45 Sport
03.01 Telejurnal
03.50 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 şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toateediţia 28
13.00 Drag de România mea!
14.55 Campionatele Europene de 
Gimnastica Artistica Mersin 2020
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Operaţiunea monstrul
22.10 Film: Un vis american 90’
00.00 MotorVlog
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Operaţiunea monstrul
02.55 Cronici Mediteraneene
03.25 Filler călătorie iarnă
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de   
pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.05 Cât trăiesc cânt cu Plai 
moldovenesc
21.00 Ştirile
21.20 Balet
22.50 Ştirile (rus.)
23.10 Film Asterix şi Obelix Misiu-
nea Cleopatra

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie DreamHouse Adven-
tures
08.00 Barbie - eroina jocurilor 
video
09.25 Barbie - Tărâmul Zânelor
10.50 Aventurile sirenelor H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Pettson şi Findus
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din 
Heartlake City
17.00 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.35 Manou aventuri în zbor
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chisinau
07.00 Ştirile Pro TV
10.15 Teleshoping
10.30 Film Flipper
13.00 isănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Film Home Alone 2
16.00 Teleshopping
16.15 Gusturile se discuţă
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chisinau
21.00 Film Legenda lui Tarzan
23.00 Film Pan: Aventuri în Tara 
de Nicaieri
01.00 Ştirile Pro TV Chisinau
02.40 Legenda lui Tarzan
04.00 România, te iubesc!
05.00 Film Pan: Aventuri în Tara 
de Nicaieri

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecţii de viaţa
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Regina
22.45 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Regina
05.00 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Descopera
09.00 Micii Bucatari
09.30 Tur Retur
10.00 Teleshopping
10.15 Asfalt de Moldova
11.00 Agricool
12.00 Dora Show
14.00 Zona VIP
14.45 Teleshopping
15.00 Secretele Puterii
17.00 Filme şi Staruri
17.30 Asfalt de Moldova
18.30 Micii Bucatari
19.00 Patrula
20.00 Lupta-n bucate
21.00 Ora de Ras
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Renegat
23.00 Patrula
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Dora Show
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Regionalii
07.10 Ştiri de week-end
08.00 Х/ф
10.00 Ultima frontieră

10.30 Teleshopping
10.45 Dincolo de Nistru
11.00 Ждем в гости
12.00 Teleshopping
12.15 Iubeşte viaţa
13.10 Autoblog
13.40 Х/ф
15.45 Teleshopping
16.00 Reporter de Gardă
16.15 Punct şi de la capăt
17.00 Наша американская 
история
18.00 Cutia neagră. Plus
18.30 Oamenii zâmbărele
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial
21.30 Efect 9.6
22.20 Х/ф
00.30 Наша американская 
история
01.00 Ştiri de week-end
01.30 Regionalii
02.20 Punct şi de la capăt
03.10 Iubeşte viaţa
04.00 Х/ф

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Pe tărâmul dorinţei
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 dorinţei
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de ţigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Pe tărâmul dorinţei

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
456
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Film: SAFARI EXPRESS
12.30 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
13.00 Start show România
15.45 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
16.45 Iubire interzisă - Dragoste 
cu Năbădăi
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
459
20.00 Film: ATENTATUL
22.45 Start show România
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.00 Vorbe bune cu Lilu

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Serial: Нити судьбы
11.00 Teleshopping
11.20 Serial: Нити судьбы
13.30 Teleshopping
14.00 Serial: Нити судьбы
16.00 Teleshopping
16.20 Serial: Нити судьбы
18.20 Serial: Королева игры
22.20 Мистические истории

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 Детки-предки
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



Vineri / 4 decembrie / 2020

24
GAZETA de Chișinău

Politica

Politica e veșnic dor,
N-o poți lăsa așa ușor,
Iar dacă totuși  îndrăznești,
Cum naiba să mai și muncești?!...

Gheorghe BÂLICI

Trei decenii dedicate scenei  

milie, având programul încărcat, 
în special de sărbătorile de iarnă.

„Aceasta-i bucuria, fericirea şi 
satisfacţia noastră că totuşi în aceşti 
ani am făcut cu mult drag ceea ce 
putem face noi mai bine şi ceea ce 
ne place”, ne-a comunicat artista.

Mai mult, aceasta ne-a spus 
că urmează să lanseze piese noi, 
însă îşi doreşte să fie o surpriză 
pentru toată lumea, astfel că nu 
ne-a dat multe detalii ,,Cu sigu-
ranţă o să lansăm, pentru că asta-i 
viaţa noastră, este aerul pe care îl 
respirăm şi nu putem să nu facem 
ceva pentru publicul nostru, care 
ne-a fost alături în toţi aceşti 30 
de ani”, a declarat interpreta.

Cântăreaţa a adresat şi un me-
saj pentru admiratorii melodiilor 
fraţilor Bivol: ,,Multă sănătate, 
dragii noştri. Vă dorim tot binele 
din lume, Dumnezeu să vă aibă 
în pază. Şi desigur, tare mult ne 
dorim ca şi în continuare să fiţi 
alături de noi, de muzica noastră, 
pentru că fără dumneavoastră nu 
am exista, n-am fi ceea ce suntem. 
Cu mare drag şi recunoştinţă pen-
tru dumneavoastră!”.

Printre cele mai cunoscute me-
lodii ale fraţilor Irina şi Anatol 
Bivol se numără: ,,Florile dra-
gostei”, ,,Zurgălăi”, ,,Trenule”, 
,,Toamnele”, ,,Ninge”, ,,De ce nu 
mă iubeşti?” etc.

 Octavian GRAUR

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Kaavan, „cel mai 
singuratic 
elefant din lume”

Kaavan, un elefant care a fost 
maltratat timp de peste trei dece-
nii în Pakistan, a sosit luni cu un 
avion de tip cargo în Cambodgia, 
unde va începe o viaţă nouă alături 
de alte pahiderme într-un sanctu-
ar local, la finalul unei campanii 
desfăşurate timp de mai mulţi ani 
de o organizaţie ecologistă şi de 
cântăreaţa americană Cher (foto), 
informează DPA, Reuters şi AFP.

Cher s-a aflat luni dimineaţă pe 
pista aeroportului din Siem Reap, 
al doilea oraş ca mărime din Cam-
bodgia, pentru a îl întâmpina pe 
Kaavan. Cher a compus mai multe 
cântece în care solicita eliberarea 
elefantului Kaavan din grădina 
zoologică din Islamabad, unde a 
trăit timp de 35 de ani în condiţii 
deplorabile. 

Vedeta pop, în vârstă de 74 de 
ani, a fost însoţită de o echipă de 
filmare care va realiza un docu-
mentar despre viaţa lui Kaavan. 
Cher s-a declarat mândră să ia 

parte la eforturile internaţionale 
depuse pentru eliberarea unui ele-
fant care a trăit în lanţuri timp 
de 17 ani.

Pahidermul va fi transferat 
într-o rezervaţie care se întinde 
pe 10.000 de hectare, situată în 
provincia Oddar Meachey din 
Cambodgia, unde va putea să in-
teracţioneze cu alţi semeni ai lui, 
inclusiv cu trei femele.

„Cambodgia este fericită să îl 
primească pe Kaavan. El nu va 
mai fi cel mai singuratic elefant 
din lume”, a declarat viceministrul 
cambodgian pentru Mediu, Neth 
Pheaktra.

„Ne aşteptăm ca el să se repro-
ducă şi să trăiască alături de alţi 
elefanţi, pentru a conserva am-
prenta lui genetică”, a adăugat el.

Transferul său în Cambodgia 
este rezultatul unei campanii de 
mobilizare care a durat mai mulţi 
ani.

Agerpres

Un tablou de Klimt, dispărut 
timp de 23 de ani, va fi expus 
la o galerie din Italia

Debutul lor a fost marcat de 
piesa „Florile Dragostei”, îndră-
gită de public chiar de la primele 
acorduri, după cum ne-a declarat 
Irina.

Contactaţi de GAZETA de Chi-
şinău, artiştii şi-au amintit cu drag 
de primii paşi în industria muzi-
cală, dar şi ce reprezintă pentru 
ei aceste trei decenii de activitate.

Interpretul şi compozitorul 
Anatol Bivol a menţionat: „În 

primul rând, suntem bucuroşi 
că am ajuns, datorită bunului 
Dumnezeu, la aceşti 30 de ani 
de activitate, împreună cu Irina, 
cu melomanii noştri. Să nu fi fost 
pandemia, am fi sărbătorit altfel”.

Iar sora acestuia, Irina Bivol, 
ne-a spus că meseria lor este pe 
cât de frumoasă pe atât de solici-
tantă. În toţi aceşti ani, au făcut 
şi anumite sacrificii căci nu tot 
timpul puteau fi aproape de fa-

Un tablou realizat de picto-
rul austriac Gustav Klimt, dis-
părut timp de 23 de ani, va fi 
expus sâmbătă la o galerie de 
artă din Italia, relatează dpa. 
„Portretul unei doamne” a fost 
furat de la Galeria Ricci Oddi din 
Piacenza, nordul Italiei, în februa-
rie 1997, şi a fost găsit în curtea 
aceleiaşi galerii în decembrie 2019.

Câţiva muncitori italieni au 
găsit pictura – un portret al unei 
tinere femei, finalizat în 1917 – 
atunci când curăţau iedera de pe 
zidul exterior al galeriei şi au des-
coperit o uşă ce acoperea o mică 

grotă. Tabloul era înfăşurat într-un 
sac de plastic negru şi părea a fi 
nedeteriorat.

Expunerea picturii este în pri-
mul rând „un cadou pentru oraşul 
Piacenza, atât de afectat de pan-
demia care a lovit ţara noastră şi 
întreaga lume”, a declarat direc-
torul galeriei, Massimo Ferrari, 
într-un comunicat.

Galeria Ricci Oddi urma să or-
ganizeze cu această ocazie o cere-
monie ce va fi difuzată online, de-
oarece spaţiile dedicate artei sunt 
încă închise publicului în Italia din 
cauza pandemiei de COVID-19.

Pictura recuperată face parte 
dintr-o serie de portrete pe care 
Gustav Klimt le-a finalizat în ulti-
mii ani de viaţă, între 1916 şi 1918.

Agerpres
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!

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.

Iarna a început cu o sărbătoare importantă 
pentru frații Irina și Anatol Bivol. Mai 
exact, interpreții au sărbătorit, în prima zi 
a lui decembrie, treizeci de ani de activitate 

artistică.


