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Cunoaștem rezultatele alege-
rilor parlamentare din Româ-
nia. O nouă victorie PSD (29%), 
prăbușirea PNL (25%), cotat 
cu cele mai mari șanse după 
scorul obținut la locale, procen-
te din nou sub așteptări pentru 
USR-PLUS (15%) și o intrare 
la limită în Parlament a UDMR 
(este evident acum: la o partici-
pare mai mare la vot, maghiarii 
riscau să rămână fără reprezen-
tanți la București!). Memoria 
politologilor nu va reține însă 
cifrele obținute de partidele tra-
diționale, ci cele 9% reușite de 
Alianța pentru Unirea Români-
lor, pe scurt: AUR.
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R e p o r t a j

Agricultori din raioanele 
din centrul și sudul R. Moldova 
protestează în PMAN împotriva 
majorării TVA

Adrian CIUBOTARU

M E T E O / C H I Ș I N Ă U

5°

LUNI

14/12/2020

Vânt 4m/s

 59%

MARȚI

4°

MIERCURI

4°

VINERI

7°

SÂMBĂTĂ

9°

DUMINICĂ

11°

JOI

5°

Agricultori și fermieri din centrul și sudul 
republicii protestează de miercuri, 9 decembrie, 
în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). 
Seceta pedologică din acest an i-a adus la sapă 
de lemn. Aceștia nu mai știu cum să se descurce, 
de aceea au venit la Guvern ca să fie auziți. Peste 
200 de tractoare staționează la intrările în 
capitală. O parte din ele, pe rând, se îndreaptă 
spre centrul capitalei, altele rămân pe loc. 

Tractoarele 
huruie, 
ministerul mârâie

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

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

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

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

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

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

Stimați poștași,

A n u n ț  i m p o r t a n t !

  OBSERVATOR

C a n a l e  n a r c o - d i p l o m a t i c e

H a r t a  l u m i i
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Cine intră în Senat 
și Camera Deputaților

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

În timp de zece zile, premierul 
propus cere votul Parlamentului. 
Constituția prevede că „programul 
și lista Guvernului se dezbat de 
Camera Deputaților și de Senat, 
în ședință comună. Parlamentul 
acordă încredere Guvernului cu 
votul majorității deputaților și 
senatorilor”. Prim-ministrul are 
nevoie de 233 de voturi. 

Potrivit Biroului Electoral 
Central (BEC) de la București, 
pentru Camera Deputaților, Par-
tidul Social Democrat (PSD) are 
28,9%, Partidul Național Liberal 
(PNL) a obținut 25,19%, Alian-
ța USR PLUS – 15,37%, Alianța 
pentru Unirea Românilor (AUR) 
a acumulat 9,08%, iar Uniunea 
Democrată Maghiară din România 
(UDMR) a luat 5,74%.

Conform datelor oficiale parția-

le prezentate de BEC, observăm că 
în Senat se păstrează cam aceeași 
configurare a voturilor: PSD are 
29,32%, PNL a acumulat 25,58%, 
USR PLUS – 15,86%, AUR – 
9,17%, iar UDMR – 5,89%%. În 
ambele camere din Parlamentul 
României, Pro România și Par-
tidul Mișcarea Populară (PMP) 
n-au trecut pragul electoral de 5%.

Cum arată noua aritmetică 
parlamentară

Conform repartizării prelimi-
nare a mandatelor, din totalul de 
329 de aleși din Camera Deputați-
lor, PSD va avea 110 parlamentari, 
în timp ce principala forță a viitoa-
rei guvernări are 93 de deputați. 
USR PLUS a obținut 55 de depu-
tați, iar surpriza acestor alegeri, 

AUR, va da 33 de aleși în Came-
ră. 21 de deputați are UDMR, în 
timp ce minoritățile dau 17 aleși. 
Potrivit calculelor, majoritatea 
PNL-USR PLUS-UDMR de la 
Cameră ar avea 169 de deputați, 
cu patru peste numărul necesar 
pentru trecerea legilor organice, 
totodată, noul Guvern s-ar baza și 
pe cele 17 voturi ale minorităților, 
informează „Adevărul”.

La Senat numărul cel mai mare 
de parlamentari îl va avea tot PSD, 

R a c u r s i

Rezultatele parțiale, după numărarea a 
99,98% dintre voturile totale, arată că 
niciun partid din România n-a acumulat 
o majoritate de 50%+1. În acest caz, 

președintele României, Klaus Iohannis, va 
propune un premier după consultări la Palatul 
Cotroceni cu toate partidele politice reprezentate 
în noul Parlament.

măsurile necesare în pandemie, 
va prezenta urgent măsuri de 
reformă, va gestiona campania 
de vaccinare și un buget pentru 
2021”, a declarat Klaus Iohannis. 

Chiar dacă PSD a obținut cel 
mai înalt scor după scrutin, nu 
poate forma o majoritate par-
lamentară, prima propunere de 
premier este așteptată din partea 
PNL. Premierul Ludovic Orban 
și-a anunțat demisia în urma eșe-
cului PNL în alegeri, iar acum se 
așteaptă decizia președintelui care 
trebuie să găsească o coaliție care 
să aibă majoritate în Parlament, 
scrie „Ziarul Financiar”. 

Alianța USR PLUS și-a stabilit 
propunerile pentru coaliția de gu-
vernare pe care o va încheia ală-
turi de PNL. Formațiunea politică 
condusă de Dan Barna și Dacian 
Cioloș a făcut o listă de propuneri 
și condiții, strânse într-un docu-
ment intitulat „Revoluția bunei 
guvernări”. Printre condițiile USR 
PLUS se află inițiative precum eli-
minarea pensiilor speciale, redu-
cerea numărului de parlamentari 
sau restricționarea accesului la 
funcții publice pentru persoane 
condamnate penal.

Surpriza acestor alegeri a fost 
AUR, partid care a obținut peste 
9% din voturi. George Simion, 
președintele formațiunii de ex-
tremă-dreapta, a spus, la Aleph 
News, că nu va participa le ne-
gocieri cu niciun partid politic: 
„Relația noastră față de PSD și 
față de celelalte formațiuni poli-
tice va fi de opoziție”.

Alegerile parlamentare din 
România au avut o prezență de 
33,3%. Puțin peste șase milioane 
de români, din cele 18 milioane cu 
drept de vot, și-au exercitat drep-
tul la vot. Parlamentul României 
este bicameral, fiind alcătuit din 
Camera Deputaților și Senat, care 
însumează 465 de parlamentari: 
136 de senatori și 329 de depu-
tați. România este, ca formă de 
guvernământ, republică semipre-
zidențială. Puterea executivă este 
formată din președintele țării și 
premier, ambii participanți activi 
în administrarea țării.

Natalia MUNTEANU 

prin cei 47 de aleși ai săi. PNL 
va avea în noua legislatură 41 de 
senatori, în timp ce USR PLUS 
se va baza pe susținerea a 25 de 
senatori. Alături de cei nouă se-
natori ai UDMR, coaliția care se 
conturează la guvernare ar avea 
75 de locuri din cele 136 de man-
date. 14 senatori va avea și AUR. 
În total, în cele două foruri ale 
Parlamentului, PSD, USR PLUS și 
UDMR s-ar baza pe 244 de voturi, 
și pe susținerea, încă neanunțată, 
a minorităților naționale.

PNL și USR PLUS, 
împreună cu UDMR, 
sunt așteptați 
să bată palma 

Scorul strâns la parlamentare 
înseamnă că va guverna o coali-
ție politică. Ar putea fi o alianță 
a partidelor de centru-dreapta: 
PNL, USR PLUS și UDMR. Un 
guvern format din PSD, AUR și 
Minorități ar fi puțin probabil, 
pentru că UDMR (cel care ar putea 
înclina balanța ori spre stânga, 
ori spre dreapta) a declarat că ar 
prefera o alianță de dreapta, iar 
AUR a spus că nu va face coaliție 
de guvernare cu nimeni.

Şeful statului român spune că 
partidele de dreapta au, împreună, 
peste 50% din voturi. Președintele 
a anunțat că în zilele următoare 
vor începe consultări cu partide-
le pentru desemnarea viitorului 
guvern. „Noul guvern va gestiona Un mesaj de la protestul din 6 decembrie, PMAN, Chișinău

Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din România
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Tractoarele huruie, 
ministerul mârâie

Agricultorii solicită de la guvern 
compensațiile promise pentru cultu-
rile afectate de seceta dezastruoasă 
din acest an. Președintele Federației 
Naționale a Fermierilor (FNF), Vasile 
Mârzenco, a declarat pentru GAZE-
TA de Chișinău că protestatarii cer să 
fie auziți și ajutați de către autorități.

„Am venit ca să fiu 
solidar cu toți agricultorii 
din republică”

Miercuri, 9 decembrie, ora 11.20, 
în PMAN staționează câteva zeci de 
tractoare. Altele continuă să intre pe 
rând în piață, claxonând, având la bord 
drapele tricolor. Tractoriștii ajutați de 
polițiști aliniază tehnica. Astfel, în pia-
ță, unde pe un panou este scris „Cara-
vana de Crăciun”, staționează tractoare 
de diferite mărci, mai vechi și mai noi. 
Șoferii stau printre tractoare, cu măști, 
suflând în pumni de frig. Unii discută 
cu presa și-și motivează decizia de a 
fi venit la protest, în fața executivului.  

Îl întreb pe Sava Vitan din localita-
tea Beștemac, Leova, de ce se află în 
piață. „Am venit că sunt nemulțumit 
de atitudinea autorităților față de noi, 
agricultorii. A fost secetă. Roadă nu 
este. Agricultura este la pământ. Pier-
derile sunt mari. Am venit aici ca să fiu 
solidar cu toți agricultorii și fermierii 
din republică, poate guvernul se va 
întoarce cu fața la noi și ne va ajuta”, 
îmi spune acesta, îmbrăcat modest, 
purtând masca anti Covid sub nas.

„Nu avem porumb 
în acest an”

Un polițist strigă spre noi să ne 

Agricultori și fermieri din centrul 
și sudul republicii protestează de 
miercuri, 9 decembrie, în Piața Marii 
Adunări Naționale (PMAN). Seceta 

pedologică din acest an i-a adus la sapă de lemn. 
Aceștia nu mai știu cum să se descurce, de aceea 
au venit la Guvern ca să fie auziți. Peste 200 de 
tractoare staționează la intrările în capitală. O 
parte din ele, pe rând, se îndreaptă spre centrul 
capitalei, altele rămân pe loc. 

ridicăm măștile, mai exact spre Sava 
Vitan. Acesta continuă: „Am avut 
pierderi mari la grâu, la orz și la po-
rumb, dar mai mult la porumb. Nu 
avem porumb în acest an. Răsărita 
s-a mai făcut un pic”, explică Vitan 
situația din gospodăria sa agricolă.

Lângă el se află și președintele 
Federației Naționale a Fermierilor, 
Vasile Mârzenco. Îl întreb de ce 
au venit fermierii și agricultorii în 
PMAN pe timp de pandemie. 

„TVA-ul la producția agri-
colă va rămâne la nivelul 
anului precedent”

„Din vară fermierii protestează și 
au atras atenția autorităților ca să ia 
măsuri concrete și eficiente, de spri-
jin, pentru ca ei să-și poată continua 
activitatea. Deoarece consecințele 
secetei din acest an i-au pus pe brânci 
pe majoritatea agricultorilor și fermi-
erilor. Ei sunt împovărați cu datorii 
la bănci, la furnizori de pesticide, 
îngrășăminte, tehnică agricolă. Și 
acum sunt presați de către furnizori 
să întoarcă datoriile. Sunt chemați 
prin judecăți. Primesc permanent ape-
luri. Noi suntem conștienți că trebuie 
să achităm datoriile către furnizori. 
Deoarece vine primăvara și trebuie 
să mergem din nou la ei. Aceștia ne 
vor întoarce spatele”, Vasile Mârzen-
co ne explică situația în care se află 
majoritatea agricultorilor.

Potrivit acestuia, „compensațiile 
pentru pierderile pe care le-au su-
portat fermierii în urma secetei sunt 
infime în comparație cu cheltuielile 
pe care le-au făcut ei și cu pierderile 
pe care le-au suportat. Noi nu vorbim 
de profituri, dar de cheltuieli în formă 
de credite luate. 

Investițiile făcute de către fermieri 
în agricultură au fost irosite. Tot ce 
s-a investit s-a pierdut. Și guvernul 
ne propune acum câte 200 de lei la 
hectar, la porumb, când oamenii au 
cheltuit, cel puțin, 5-7 mii de lei pen-
tru un hectar.

Mai bine să nu vorbească de 
această recompensă. Și să nu mai 
dea, dar să adune bani, să caute și să 

planifice în bugetul din anul viitor un 
buget pentru susținerea agricultorilor, 
ca noi să putem negocia cu furnizo-
rii, pe anul viitor, datorită acțiunilor 
de susținere a statului. Și banii pe 
care-i vom primi drept compensații 
să-i direcționăm către furnizori”, 
președintele FNF ne explică cum ar 
putea fi soluționate problemele.  

Vasile Mârzenco ne-a spus că 
miercuri, 9 decembrie, au discutat 
cu Comisia parlamentară pentru 
agricultură și industrie alimentară. 

„În cadrul unei conferințe de presă 
au declarat că TVA-ul la producția 
agricolă va rămâne la nivelul anului 
precedent.”

Circa 150 de tractoare 
vuiesc în PMAN 

„Nu este de ajuns, dar e un pas 
înainte. Înseamnă că au conștientizat 
că revendicările și solicitările noastre 
sunt obiective și argumentate. Vom 
continua să dialogăm cu autoritățile 
pentru viitor, deoarece acest stop de 
majorare a fost aplicat până la 1 iulie 
2021. Să convingem că presiunea 
fiscală pe sectorul agricol trebuie di-
minuată, nu majorată. TVA-ul pentru 
agricultori să rămână în contul lor, 
pentru că noi nu primim subvenții 
pe care merităm să le primim, ca alți 
agricultori din statele vecine, nema-
ivorbind de cei din Europa. Noi nu 
avem alte plăți la hectar cum au alți 
fermieri din alte state și, din start, 
producția noastră este necompetiti-

vă față de producția fermierilor din 
vecinătate, care ne invadează piața 
locală”, ne comunică Mârzenco.   

Acesta declară indignat că „se 
cuvine ca autoritățile să dea sarcini 
instituțiilor respective din domeniu și 
să calculeze ce s-ar cuveni de făcut, 
pentru ca an de an agricultura noastră 
să avanseze.

Din cele peste 200 de trac-
toare care se află la intrările din 
Chișinău, 85% le vom aduce în 
PMAN și vom sta aici, vom pro-
testa, până când ne vom convin-
ge că autoritățile s-au pătruns de 
răspunderea pe care trebuie să o 
poarte zilnic față de situația din 
sectorul agricol”, ne mai spune 
Vasile Mârzenco.

De la el aflăm că la protest au 
venit fermieri din raioanele de 
centru și de sud ale R. Moldova, 
care au fost grav afectați de secetă. 
Federația Națională a Fermierilor 
are peste 28.000 de membri și cei 
mai activi sunt în PMAN.

Lângă un tractor cu motorul 
pornit, îl întâlnesc pe Ion Plămă-
deală. Acesta reprezintă peste 50 
de agricultori din raionul Leova.

„Toate apelurile către auto-
rități au fost în zadar”

„De trei luni luptăm cu gu-
vernarea actuală ca să căpătăm 
o compensație parțială pentru 
cheltuielile, investițiile pe care 
le-am avut în agricultură. Pentru 

a înființa o cultură anuală, este 
nevoie de 7-10 mii de lei pentru 
un hectar. Noi cerem o restituire 
parțială, de 30%. În acest an am 
avut o secetă cum nu s-a întâmplat 
în ultimii o sută de ani. Avem o 
secetă pedologică, nu hidrologică, 
de 30 cm. Doi metri în pământ 
nu este umiditate. Ploile care au 
fost în toamnă au ajuns la 30 cm 
în pământ. Este o situație foarte 
gravă”, opinează Ion Plămădeală.

„Toate apelurile făcute către au-
torități: Ministerul Agriculturii,  al 
Finanțelor, guvern, premier, comi-
sii parlamentare, au fost în zadar. 
Am căpătat pentru prima grupă de 
culturi cerealiere câte 1500 de lei. 
Şi acum a ieșit un regulament că 
pentru grupa a doua, numai pentru 
porumb, se vor da câte 100 de lei la 
hectar. Vă dați seama din 10.000 
de lei investiți să dea doar 100 de 
lei! E o batjocură. De aceea protes-
tăm. Toată răbdarea are o limită. 
Agricultura moare azi. Stăm în fața 
guvernului. Şi vom sta aici ca să 
le demonstrăm că agricultura este 
ramura de bază și să încercăm să 
obținem o susținere din partea 
statului”. 

Ora 13.00, 9 decembrie, trac-
toarele continuă să se alinieze în 
PMAN. Şoferii pornesc pe rând 
tractoarele, ale căror motoare 
funcționează încontinuu. Mașinile 
din trafic claxonează în semn de 
susținere. Şoferi din mai multe 
mașini strigă: „Suntem cu voi!”.

„Am putea să economisim pe salariile deputaților dacă se 
micșorează numărul lor, dar dacă deputații care rămân sunt 
în continuare corupți, atunci vor fura prin scheme milioane 
sau miliarde și nu se va rezolva problema. Contează calita-
tea parlamentului, și nu numărul deputaților. Atunci când în 

Parlament o să avem oameni onești, o să economisim enorm 
pentru țară și pentru cetățeni...”

Maia Sandu, 
Președinte ales al R. Moldova
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Agricultori din raioanele din centrul și sudul R. Moldova protestează în PMAN împotriva majorării TVA

Victoria POPA
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De ce Guvernul „sare” la gâtul 
moldovenilor care cumpără 
online din străinătate

O B S E R V A T O R

Mai exact, dacă veți comanda 
produse pentru uz personal și nu 
veți dori să achitați taxe, valoarea 
totală a coletului nu va trebui să 
depășească suma de 100 de euro. 
În prezent, la primirea unui pa-
chet cu mărfuri care costă mai 
mult de 200 de euro, comandi-
tarul trebuie să plătească statului, 
în medie, între 25% și 30% din 
valoarea mărfii. GAZETA de Chi-
șinău a aflat cât constituie taxele 
vamale, care trimiteri sunt supuse 
devamării și cum se va răsfrân-
ge măsura fiscală asupra pieței 
coletelor.

Noua limită neimpozabilă de 
100 de euro a fost aprobată la 
repezeală în cadrul ședinței Par-
lamentului din 30 noiembrie. 
Această măsură face parte din 
Politica Bugetar Fiscală pentru 
anul 2021. Ultima modificare la 
legislația vamală a avut loc la 1 
ianuarie 2020, atunci când limita 
neimpozabilă pentru cumpărătu-
rile online de peste hotare a fost 
redusă de la 430 de euro la 200 
de euro.

De la business 
la cumpărător

Pentru un pachet care conține 
mărfuri în valoare de peste 200 
de euro, iar de la 1 mai 2021 – 
pentru unul care valorează 100 
de euro, trebuie să se achite 20% 

Se stabilește valoarea bunurilor 
etc.”.

Am întrebat reprezentantul 
unei companii de transport de 
colete și pasageri, care circulă din 
R. Moldova spre Italia și invers. 
Acesta confirmă că bunurile tri-
mise acasă de moldoveni sunt su-
puse taxelor vamale când ajung la 
frontiera Republicii Moldova. Însă 
aceste taxe se plătesc în ansam-
blu, per total pentru cantitatea 
de bunuri transportate. Bărbatul 
afirmă că firma de transport nu 
percepe taxe suplimentare de la 
cetățenii care trimit colete. Aceștia 
plătesc pentru livrarea coletului 
aproximativ un euro pentru un 
kilogram, în funcție de țara gazdă. 

 
Vizual, numărul 
de colete a crescut

Micșorarea plafonului neim-
pozabil de la 200 la 100 de euro 
a stârnit nemulțumiri în rândul 
moldovenilor. Unii se îngrijorează 
că vor fi nevoiți să renunțe la cum-
părăturile online sau să găsească 
o metodă indirectă de a ajunge 
coletul la Chișinău. GAZETA de 
Chișinău a discutat cu unul dintre 
operatorii de transportare inter-
națională a coletelor, care a dorit 
să-și păstreze anonimatul, despre 
cum a evoluat numărul coletelor 
livrate în anul 2020, odată cu 
micșorarea limitei. 

„S-a majorat numărul colete-
lor livrate. Dacă anterior lumea 

transporta colete cu mărfuri în va-
loare de 300 de euro, acum lumea 
împarte mărfurile în două colete. 
Din acest considerent, volumul de 
activitate s-a majorat”. În același 
timp, reprezentantul serviciului 
de livrare spune că pandemia 
de Covid-19 le-a paralizat lanțul 
logistic de livrare a trimiterilor 
poștale internaționale.

De ce plătesc moldovenii 
taxe vamale

Adrian Gheorghiță, directo-
rul adjunct al Camerei de Co-
merț Americane (AmCham) din 
R. Moldova, consideră că limita 
neimpozabilă a fost introdusă 
pentru a asigura aceleași reguli 
de joc pentru importatori și pen-
tru a diminua comerțul neformal. 
Potrivit lui Adrian Gheorghiță, „o 
tendință de protejare a pieței in-
terne de import prin intermediul 
coletelor poștale se observă în mai 
multe țări din regiune. Ucraina a 
micșorat anul trecut acest plafon 
la 100 de euro”.

„În UE s-au implementat pre-
vederi mai dure, iar acest plafon 
neimpozabil s-a micșorat la zero 
euro pentru TVA. Din perspectivă 
fiscală, este o mișcare de prote-
jare a pieței de produse din stră-
inătate, precum și de asigurare a 
regulilor egale de joc. Aici, sunt 
vizate mai ales importurile care 
vin din China”, spune Gheorghiță 
de la AmCham Moldova. 

Multe persoane din R. Moldova, 
care obișnuiesc să cumpere 
produse din magazinele online 
din străinătate pentru a economisi 

bani, vor fi nevoite să-și revizuiască achizițiile 
de peste hotare, deoarece valoarea mărfurilor 
neimpozitate va fi micșorată de la 200 de euro la 
100 de euro începând cu 1 mai 2021.

TVA, proceduri vamale de 0,4% 
din suma cumpărăturilor și taxa 
vamală de 5% sau 10%, în funcție 
de categoria produselor conform 
Nomenclaturii Combinate a Măr-
furilor.

Potrivit Serviciului Vamal al 
R. Moldova, dacă valoarea neim-
pozabilă este mai mare, atunci, la 
vămuire, sunt incluse și taxele de 
livrare a coletului. Exemplu: un 
moldovean cumpără mărfuri în 
valoare de 250 de euro, iar livrarea 
costă încă 20 de euro. Per total, 
coletul însumează 270 de euro. 
Taxele vamale se calculează din 
suma de 270 de euro. Nu sunt per-
mise partidele comerciale. Fără 
produse omogene. 

Nu se adaugă la vămuire prețul 
de livrare a coletului dacă valoa-
rea neimpozabilă nu-i depășită, 
rămâne doar valoarea intrinsecă 
a bunurilor cumpărate, aflăm de 
la Serviciul Vamal al R. Moldova. 
Până aici am scris despre trimite-
rile internaționale de la persoane 
juridice la persoane fizice, adică 
de la business la consumator. 

Moldovenii care trimit 
colete plătesc taxe

În cazul pachetelor trimise de 
cetățenii R. Moldova din străină-
tate, plafonul neimpozabil rămâne 
neschimbat: 300 de euro pe cale 
terestră și 430 de euro dacă li-
vrarea s-a făcut pe cale aeriană, 
precizează Ministerul Finanțelor 
al R. Moldova.

Dacă respectivul colet e tri-
mis de o persoană fizică, taxele 
vamale rămân aceleași. Serviciul 
Vamal menționează că „pachetele 
trimise prin microbuze/autocare 
sunt considerate colete neînsoțite. 
Aceste colete nu beneficiază de 
limita neimpozabilă. Coletele ne-
însoțite se devamează de la zero. 

Natalia MUNTEANU

Totodată, Adrian Gheorghiță 
denotă că „noi nu ne putem com-
para cu economia UE și n-avem 
aceleași posibilități de impor-
turi. Piața UE e una de circa 500 
de milioane de locuitori. Varie-
tatea de produse accesibile con-
sumatorilor este mult mai mare. 
Or, de regulă, conaționalii noștri 
apelează la produsele de pe plat-
formele prin e-commerce, care 
nu-s accesibile pe piața noastră. 
Sunt mult mai ieftine. Atunci 
consumatorul moldovean este 
lipsit de accesul la acea varietate 
de produse care e disponibilă 
cetățenilor din UE”, povestește 
Adrian Gheorghiță.

„Argumentarea aplicării 
acestei măsuri, pentru 
a acumula bani în buget, 
este una falsă”

La prima vedere, inițiativa 
Guvernului pare una logică, este 
de părere economistul Veaceslav 
Ioniță de la IDIS Viitorul. În opi-
nia sa, costurile de administrare 
a acestei inițiative vor fi enor-
me. „Zeci de mii de ore muncă 
ale vameșilor irosite pentru sume 
infime, sute de mii de kilometri 
parcurși de moldovenii de acasă 
la oficiile vamale pentru a ridica 
coletele. Milioane de ore state la 
rând la oficiile vamale, pentru ri-
dicarea coletelor”, scrie expertul 
economic Veaceslav Ioniță. 

„Dacă Guvernul pe bune ar dori 
să acumuleze bani în buget, ar lup-
ta cu contrabanda și importurile 
dubioase în țară. Aici nu avem 
multe scheme și nu sunt multe 
companii implicate. E un grup re-
strâns, select, pe care toată lumea 
bună îi cunoaște. Cargo, depozite-
le vamale, câteva scheme puse la 
punct ani de zile. Toți știu, toți tac 
și nimeni nu luptă cu ele, deoarece 
toate aceste scheme asigură «prin 
otkaturi» un trai decent «eroilor 
noștri» ”, argumentează Ioniță.

În anul 2020, volumul achi-
zițiilor depășește suma de 5,6 
miliarde de lei, iar în 2021 vom 
trece de șapte miliarde de lei, 
ceea ce va fi de aproape cinci ori 
mai mult decât acum cinci ani, 
conform datelor prezentate de 
expertul economic.

Curtea Constituțională a validat 
rezultatele alegerilor prezidențiale 
din 15 noiembrie, transmite Mol-
dpres.

Judecătorii constituționali au 
validat în ședința de ieri rezultatul 
alegerilor prezidențiale din 15 no-
iembrie 2020, astfel Maia Sandu este 
declarată în mod oficial președinte 
al Republicii Moldova.

„Curtea Constituțională a hotărât 

confirmarea alegerilor din 15 noiem-
brie 2020 și validarea alegerii Mai-
ei Sandu în funcția de președinte al 
Republicii Moldova. Prezenta ho-
tărâre este definitivă și nu poate fi 
supusă niciunei căi de atac și intră în 
vigoare la data publicării”, a declarat 
Domnica Manole, președintele Curții 
Constituționale.

Conform legislației, candidatul a 
cărui alegere a fost validată urmează 

să depună jurământul în fața Parla-
mentului și Curții Constituționale 
cel târziu la 45 de zile după alegeri.

Exercițiul mandatului de președin-
te al Republicii Moldova începe efec-
tiv din ziua depunerii jurământului, 
potrivit Comisiei Electorale Centrale.

Președintele ales, Maia Sandu, a 
declarat că ceremonia de învestire 
în funcție va avea loc la data de 24 
decembrie 2020.

Curtea Constituțională a validat 
alegerile prezidențiale
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Platon față în 
față cu Morari 

Veaceslav Platon a fost audiat săptămâna 
curentă în dosarul intentat pe numele 
fostului șef al Procuraturii Anticorupție, 
Viorel Morari, în calitate de parte 

vătămată, controversatul afacerist fiind singurul 
cu acest statut în dosarul respectiv. Platon a 
prezentat argumentele sale prin care își justifică 
prejudiciul material de 300 de milioane de dolari 
și cel moral, de un milion de lei, pe care acesta le 
cere de la fostul șef al Procuraturii Anticorupție.

În discursul său în calitate de 
parte vătămată, Veaceslav Platon 
l-a acuzat pe Viorel Morari că a 
făcut parte dintr-un grup crimi-
nal organizat condus de Vladimir 
Plahotniuc.

Ce a declarat Platon
în instanță

În iulie 2016, acest grup, la 
indicația lui Plahotniuc, a pornit 
pe numele afaceristului un dosar 
penal, în baza căruia a fost reținut 
în Ucraina și expulzat autorităților 
din Republica Moldova, iar în con-
secință, a fost condamnat la 18 ani 
de închisoare în dosarul miliardu-
lui. Platon a declarat în instanță 
că dosarul i-a fost fabricat, iar 
declarațiile martorilor erau false.  

Platon a mai spus că, pentru a 
se apăra de Plahotniuc, a expediat  
Direcției de Investigare a Infracți-
unilor de Criminalitate Organizată 
și Terorism din România un de-
nunț în care îi acuza pe Vladimir 
Plahotniuc, Serghei Iaralov, An-
drian Candu, Vlad Filat, Natalia 
Politova, Dorin Drăguțanu, Cor-
neliu Ghimpu, Vladimir Andro-
nachi și alții de implicarea lor în 
furtul miliardului și devalizarea 
sistemului bancar moldovenesc. 

„Așa cum Plahotniuc nu are 
influențe acolo, cererea mea a 
stârnit indignarea și nemulțumi-
rea acestuia. La fel, am întocmit 
un șir de cereri către organele in-
terne și internaționale menite să 
protejeze acțiunile de la Moldova 
Agroindbank, Moldindconbank, 
Asito, Moldasig. Am atras atenția 
societății civile și a misiunilor di-
plomatice. Acest lucru l-a nemul-
țumit și mai mult pe Plahotniuc și 
a mai comandat un dosar penal pe 
numele meu, în care eram acuzat 
de denunț fals, în baza adresării 
mele către organele de drept din 

Julieta SAVIȚCHI

România”, a precizat Veaceslav 
Platon în instanță.

Cum a fost pornit dosarul 
pentru denunț fals

La 28 decembrie 2016, Plahot-
niuc a depus o plângere la Pro-
curatura Anticorupție în care îl 
reclamă pe Platon pentru denunț 
fals la DIICOT. Printr-o ordonanță 
semnată de procurorul Anticorup-
ție, Mircea Ciobanu, în care este 
indicată data de 30 decembrie, 
este dispusă pornirea urmăririi 
penale în privința lui Platon pen-
tru denunț fals. „Dispun începerea 
urmăririi penale pe faptul denun-
țării cu bună știință falsă în scopul 
de a învinui pe cineva de săvâr-
șirea unei infracțiuni deosebit 
de grave”, se arată în ordonanța 
semnată de procurorul Ciobanu.

În document, procurorul fixea-
ză termenul urmăririi penale până 
la data de 27 februarie 2017.

Precizăm că dosarul respectiv 
nu a avut finalitate, nu au fost 
întreprinse acțiuni de urmărire 
penală, iar Veaceslav Platon nu 
a avut niciun statut. Acest lucru 
este recunoscut de însuși Platon în 
cadrul ședinței de judecată: „Nici 
măcar nu am fost interogat la 
acest subiect. Era un semnal clar 
de la Plahotniuc că orice tentativă 
de a mă apăra va fi răsplătită dur, 
inclusiv prin dosare penale”.

Afaceristul a precizat că a fost 
informat despre acest dosar de 
către șeful de atunci al Penitenci-
arului nr. 13, Igor Pântea, care i-a 
prezentat o copie a ordonanței de 
intentare a dosarului penal și l-a 
amenințat că va primi suplimentar 
încă 7 ani de închisoare.

Învinuiri aduse 
peste trei ani

Vladislav Căruceru, procuror în 
cadrul Direcției urmărire penală și 
criminalistică a Procuraturii Gene-
rale, justifică pornirea dosarului 
penal pe numele lui Viorel Morari 
prin faptul că, la data de 19.12.2019, 
Procuratura Generală s-a autosesi-
zat printr-un raport „cu privire la 
săvârșirea de către Viorel Morari, 
procuror-șef al Procuraturii Anti-
corupție, a infracțiunilor de abuz 
în serviciu și fals în acte publice”.

Căruceru precizează în rechizi-
toriul semnat de el că „sesizarea 
a avut la bază o adresare, fără a 
fi indicat autorul acesteia, din 
conținutul căreia rezultă că pro-
curorul-șef al Procuraturii Antico-
rupție, Viorel Morari, făcând abuz 
în serviciu, a falsificat acte publice 
vizând o cauză penală pornită de 
Procuratura Anticorupție în pri-
vința lui Veaceslav Platon în baza 
sesizării lui Vladimir Plahotniuc”.

La data de 26.12.2019, Mircea 
Ciobanu, care se transferase între 
timp la Procuratura municipiului 
Chișinău, a declarat că în primă-
vara anului 2017 a fost invitat în 
biroul lui Viorel Morari care i-ar 
fi indicat să pornească urmărirea 
penală în baza plângerii lui Pla-
hotniuc privind denunțul fals, dar 
să indice o dată din urmă. 

„Mi-a ordonat să ridic urgent 
din cancelaria Procuraturii An-
ticorupție materialele reparti-
zate mie pentru examinare și să 
pregătesc ordonanța de pornire 
a urmăririi penale și proiectele 
ordonanțelor de stabilire a com-
petenței și de formare a grupului 
din luna decembrie 2016. Până în 
prezent nu am comunicat despre 
fapta descrisă din motivele asi-
gurării securității personale și a 
familiei”, a scris Mircea Ciobanu 
în denunțul său.

Vladislav Căruceru susține că 
Mircea Ciobanu a depus denunțul 
fără ca să știe că deja fusese in-
tentat un dosar penal în privința 
lui Morari.

Veaceslav Platon, 
parte vătămată

Procurorul Căruceru îl acuză pe 
Viorel Morari că a împiedicat exa-
minarea în ordinea prevăzută de 
lege a denunțului din 31.10.2016, 
semnat de către Veaceslav Platon 
și avocatul său, Eduard Rudenco, 
prin care au solicitat pornirea ur-

măririi penale în privința lui V. 
Plahotniuc, A. Candu, D. Drăgu-
țan, N. Politova, C. Ghimpu, V. 
Filat, S. Iaralov și altor persoane 
„care au sustras un miliard de 
dolari SUA din sistemul bancar 
al Republicii Moldova”. 

Morari mai este acuzat și de fap-
tul că „a făcut amestec în activitatea 
organelor ce exercitau urmărirea 
penală pe aceste cazuri, și anume 
Procuratura Anticorupție și Centrul 
Național Anticorupție, prin împie-
dicarea cercetării rapide, complete 
și obiective a cauzei penale”.

Căruceru relevă că prin aceste 
acțiuni „au fost prejudiciate grav 
interesele de serviciu și obstrucți-
onată urmărirea penală pe cauze 
de interes major pentru societate 
privind infracțiuni de o înaltă gra-
vitate, precum și cauzate daune 
materiale și morale majore unui 
participant la procesul penal – 
Veaceslav Platon, estimate de ulti-
mul în valoare de 300 de milioane 
de dolari SUA, și, respectiv, un 
milion de lei, fiindu-i încălcate 
grav drepturile și interesele ocro-
tite de lege”.

Cum își justifică 
Platon pretențiile

Veaceslav Platon a făcut cal-
culele sale prin care își argu-
mentează pretențiile pecuniare 
față de fostul șef al Procuraturii 
Anticorupție: „Organizația lui 
Plahotniuc a furat din Asito 330 
mil. lei, Alliance Insurance Group 
a fost dusă până la lichidare, din 
Moldasig au furat 248 de milioane 
de lei. Acțiunile mele de la Mol-
dindconbank de 64 de milioane 
de lei le-au vândut, pachetul de 
acțiuni de la Agroindbank l-au 
vândut cu 15 milioane de lei, în 
timp ce costul lor real era de 50 
de milioane de lei. Circa 50 la sută 
din acțiunile pe care le dețineam 
în sistemul financiar au fost vân-

dute cu 145 de milioane de dolari. 
Aceste mijloace financiare au fost 
sustrase de la mine în baza unui 
dosar falsificat”.

Precizăm că activele la care se 
referă afaceristul se regăsesc în 
dosarul pentru care acesta a fost 
condamnat la 18 ani de închisoare 
și se află în procedură de revizuire 
la indicația procurorului general, 
Alexandr Stoianoglo. Decizia pri-
vind vinderea bunurilor lui Platon 
a fost luată odată cu sentința de 
condamnare a afaceristului, men-
ținută și de Curtea Supremă de 
Justiție. Până în prezent nu există 
o decizie judecătorească privind 
achitarea lui Platon și restituirea 
bunurilor.

Cum se justifică 
Viorel Morari

Fostul șef de la Procuratura 
Anticorupție consideră că dosarul 
intentat pe numele său reprezintă 
o etapă în procesul de eliberare 
a lui Platon, iar acum afaceristul 
îl folosește în lupta sa pentru re-
cuperarea bunurilor confiscate în 
folosul statului. 

„Nu i-am dat astfel de indicații 
lui Mircea Ciobanu. Sunt sigur că 
urmărirea penală privind pretin-
sul denunț fals a fost pornită de 
procurorul Ciobanu la data in-
dicată în ordonanța semnată de 
el. Este un dosar fabricat la scurt 
timp după ce am fost suspendat 
din funcția de șef al Procuraturii 
Anticorupție și cred că Mircea Cio-
banu a fost constrâns să scrie acest 
denunț. Dar chiar dacă ar fi fost 
adevărat, această pretinsă abatere 
ar fi dus la cel mult o sancțiune 
disciplinară și în niciun caz la un 
dosar penal, să fiu ținut în arest 
preventiv și umilit. Întâmplător 
sau nu, dar, după eliberarea lui 
Platon, interesul autorităților față 
de persoana mea s-a redus simți-
tor”, ne-a declarat Viorel Morari.

Pentru ce îi cere afaceristul 300 de milioane de dolari
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Piața asigurărilor, 
mecanism de extorcare, 
și nu de despăgubire

Luni, 7 decembrie, experții Institutului 
de Inițiative Sociale Viitorul au 
adresat un apel public președintelui 
ales, președintelui Parlamentului 

și președinților comisiilor specializate 
ale legislativului, atenționându-i asupra 
problemelor existente pe piața asigurărilor, 
pe care o califică drept moartă și care doar 
extorchează banii cetățenilor fără a-și îndeplini 
rolul care i se cuvine într-o economie de piață.

E C O N O M I E

Cu referire și la scandalul re-
cent de la Moldasig provocat de 
tentativele controversatului om 
de afaceri Veaceslav Platon de a 
prelua compania, experții atenți-
onează că haosul creat pe această 
piață pune în pericol securitatea 
economică a țării și securitatea 
cetățenilor. 

„Republica Moldova este su-
pusă riscurilor de inundații, se-
cetă, cutremure și alte riscuri: 
fie naturale, fie tehno-gene. În 
lumea civilizată aceste riscuri sunt 
acoperite de către companiile de 
asigurări. Pentru aceasta există 
ele. Pentru aceasta statul obligă 
populația și agenții economici să-
și asigure anumite activități. Pen-
tru aceasta statul oferă subvenții 
la asigurări. Doar că în Republica 
Moldova toate aceste instrumente 
nu lucrează și nu lucrează din ca-
uza  incompetenței și rea-voinței 
organului abilitat cu supraveghe-
rea”, constată experții. 

Drept exemplu este adusă si-
tuația din anii 2008 și 2010, dar 
și a secetei din anul curent, când 
pagubele acestor calamități au fost 
achitate din bugetul statului, pe 
când banii din asigurări dispar 
în direcții necunoscute. Astfel, 
„Guvernul este nevoit să plăteas-
că din bani publici despăgubiri, 
atribuindu-și o funcție care nu 
este a lui”.

Şi criza COVID-19 a scos în 
evidență vulnerabilitățile siste-
mului de sănătate, însă în Repu-
blica Moldova practic nu există 
asigurări alternative de sănătate. 
Dacă în țările civilizate aceste asi-
gurări constituie nu mai puțin de 
20% din totalul asigurărilor, în 
Republica Moldova ele sunt de 
peste 100 de ori mai mici. Experții 
estimează că ar trebui să existe 
asigurări benevole de sănătate în 
valoare de cel puțin două miliarde 
de lei, dar, de fapt, suma acestora 
este de doar 20 de milioane de 
lei anual. Experții estimează că 
doar în ultimii 10 ani cel puțin 11 
miliarde de lei trebuia să ajungă 

Ion CHIȘLEA 

în sistemul de sănătate prin in-
termediul asigurărilor benevole 
de sănătate. 

Scandalul din jurul Moldasig a 
scos în prim-plan modul în care 
diverse scheme sunt utilizate pen-
tru scoaterea banilor din sistemul 
de asigurări.

„Avem o piață de asigurări 
moartă” 

Potrivit calculelor IDIS Viito-
rul, în prezent, piața de asigurări 
din Republica Moldova este de 
aproape opt ori mai mică decât 
media globală. Prin anii 2005, 
când piața de asigurări ajunsese 
la apogeul său de 1,3% din PIB, 
CNPF la modul serios discuta 
despre strategii de penetrare a 
asigurărilor până la 2-3% din PIB 
însă de atunci gradul de penetrare 
în economie a asigurărilor scade 
continuu.

S-a ajuns că în Republica Mol-
dova de fapt nu există persoane 
sau agenți economici care să se 
asigure benevol. Toată piața de 
asigurări supraviețuiește datorită 
obligațiilor legale sau contractua-
le ale cetățenilor de a se asigura. 
Oamenii procură asigurări auto 
deoarece îi obligă legea, asigurări 
CASCO deoarece au contracte de 
leasing și sunt obligați prin con-
tract, iar asigurările de sănătate 
peste hotare sunt procurate de-
oarece sunt obligați de cerințele 
de călătorie.

Sistemul de asigurare din Re-
publica Moldova este privit de 
către cetățeni nu ca un sistem 
de protecție contra unor situații 
nefaste, ci ca un sistem de „im-
pozitare forțată” cu diferența că 
banii plătiți de cetățeni dispar în 
nu se știe ce direcție.

De ce moldovenii 
nu vor să se asigure 

Este suficient să analizezi câți 
bani colectează companiile de 
asigurări sub formă de prime de 
asigurare, câți bani se întorc îna-
poi sub formă de despăgubiri și 
câți bani rămân la ele.

În 20 de ani de activitate, com-
paniile de asigurări au colectat 
18,6 miliarde de lei, dar au întors 
sub formă de compensare a dau-
nelor 6,8 miliarde de lei. Restul 
– 11,8 miliarde de lei, au rămas la 
companii, iar cea mai mare parte 
din ei au dispărut în direcții ne-
cunoscute. Rata despăgubirilor în 

Republica Moldova este sub 37%, 
cea ce este de peste două ori mai 
puțin decât pe piața de asigurări 
din România. 

Doar în ultimii cinci ani, com-
paniile de asigurări au colectat 7,4 
miliarde de lei, dar au întors îna-
poi sub formă de daune plătite 2,8 
miliarde lei. „Cetățenii au înțeles 
foarte bine că piața de asigurări 
din Republica Moldova nu este 
pentru a te asigura, dar pentru a 
extorca bani. Şi dacă nu ar fi legea, 
care să oblige asigurările, nimeni 
în mod normal nu s-ar asigura”, 
concluzionează autorii.

Cum a fost omorâtă 
asigurarea în agricultură

Pierderile cauzate de riscurile 
în agricultură care devin tot mai 
frecvente în ultimii ani, în țările cu 
sisteme de asigurare funcționale 
sunt compensate de companiile 
de asigurări, iar în Republica Mol-
dova agricultorii cer compensații 
de la Guvern. 

De ce agricultorii în Republica 
Moldova nu se asigură, iar piața 
asigurărilor în agricultură în ul-
timii ani a fost omorâtă definitiv, 
chiar dacă și acum cinci ani era o 
piață foarte mică?

Răspunsul este același. Piața 
de asigurări în agricultură este o 
formă de deposedare a agriculto-
rilor de bani, și în niciun caz un 
sistem de asigurări contra riscu-
rilor climaterice.

Această piață a cunoscut un 
ușor avânt în anii 2006-2015, 
perioadă în care Guvernul acor-
da până la 80% subvenții pentru 
primele de asigurări. Dar și așa 
agricultorii nu doreau să se asi-
gure deoarece, spre exemplu, în 
perioada 2011-2015 au plătit 173 
milioane de lei prime de asigu-
rări, dar au primit înapoi doar 

27,9 milioane de lei, sau 16% din 
suma achitată. Restul banilor, ca 
și din celelalte asigurări, au plecat, 
în cea mai mare parte, în direcții 
necunoscute.

„Evident că după așa o expe-
riență nimeni nu mai dorește să 
se asigure și toți așteaptă ca Gu-
vernul să le ofere compensații și 
despăgubiri”.

Unde dispar banii din 
asigurări?

Potrivit experților, schemele 
de scoatere a banilor din asigu-
rări sunt cele clasice: comisioane 
plătite, contracte preferențiale cu 
„prietenii”, credite oferite la „prie-
teni”, achiziții la prețuri exagerate 
și vânzări la prețuri derizorii. 

În concluzie, IDIS Viitorul 
sugerează că toate aceste as-
pecte trebuie să devină subiecte 
de analiză și investigare pentru 
Președinție și Parlament, inclusiv 
pentru cele două comisii parla-
mentare, cu competență în acest 
domeniu.

Comisia Economie, Buget și 
Finanțe urmează să investigheze 
modul cum este reglementată pia-
ța de asigurări, cum este executată 
legea și motivele pentru care rata 
daunelor în Republica Moldova 
este de cel puțin două ori mai mică 
decât ar trebui să fie.

Totodată, Comisia de Control 
al Finanțelor publice urmează să 
investigheze cum au fost utilizați 
banii publici alocați ca subvenții 
pentru asigurări. De asemenea, 
această comisie ar trebui să sta-
bilească daunele aduse bugetului 
și câți bani publici au fost alocați 
pentru despăgubiri celor afectați 
de inundații, cutremure, secetă, 
dezastre tehnogene, care în mod 
normal urmau a fi plătiți de com-
paniile de asigurări.

Mai mare decât 
la ucraineni, 
însă cu mult sub 
cel din România

Salariul mediu brut în Republi-
ca Moldova este de aproape trei 
ori mai mic decât cel din România, 
însă cu 10% mai mare decât cel 
al ucrainenilor. Totuși există un 
lucru care le unește pe cele trei țări 
vecine. Atât în Ucraina, cât și în 
Republica Moldova și România, 
cele mai mici lefuri le au angajații 
din HoReCa. Salariul mediu brut 
în Republica Moldova a fost în 
trimestrul trei de 8074 de lei, sau 
aproximativ 388 de euro, în creș-
tere cu 689 de lei față de aceeași 
perioadă a anului trecut. 

Moldova riscă 
să încheie anul 
fără ajutoare 
de la FMI

Guvernatorul Băncii Naționa-
le, Octavian Armașu, a declarat 
că Republica Moldova riscă să 
încheie anul fără ajutoare de la 
Fondul Monetar Internațional din 
cauza „blocajului politic”. Arma-
șu a făcut declarația miercuri, în 
timpul prezentării unei decizii 
de politică monetară, afirmând 
că economia afectată de criza de 
coronavirus mai poate fi ajutată 
printr-un impuls fiscal, „însă re-
alizarea acestuia necesită surse 
de finanțare”. O misiune a FMI a 
spus în timpul verii că Republica 
Moldova poate obține acces la un 
împrumut de 558 de milioane de 
dolari, timp de trei ani, dacă au-
toritățile îndeplinesc mai multe 
„condiții prealabile”, inclusiv în 
privința independenței Băncii Na-
ționale, supravegherii sectorului 
financiar și transparenței fiscale.

Merkel: 
Pandemia 
schimbă 
raporturile 
de putere 
în economia 
mondială 

Pandemia de coronavirus 
schimbă raporturile de putere în 
economia mondială, multe țări 
fiind afectate de scăderea activi-
tății economice din cauza efecte-
lor COVID-19, a declarat miercuri 
cancelarul german Angela Merkel, 
transmite Reuters. Economiile 
care se dovedesc cele mai rezi-
liente sunt cele care au reușit 
să țină sub control pandemia, a 
afirmat Merkel, în Camera Inferi-
oară a Parlamentului Germaniei. 
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Partida drogurilor 
s-a prăbușit

Ambasadorul Republicii Moldova la 
Moscova, Andrei Neguța, a fost rechemat 
după scandalul cu contrabandă cu 
steroizi anabolizanți prin punctul de 

control Palanca de la frontiera moldo-ucraineană. 
Parlamentul R. Moldova a cerut procurorului 
general, Alexandr Stoianoglo, să verifice activitățile 
lui Neguța.

Chișinăul l-a rechemat pe amba-
sadorul Republicii Moldova în Rusia, 
Andrei Neguța, după ce Serviciul de 
Informații și Securitate (SIS) a îm-
piedicat transportarea ilegală a unui 
lot de steroizi anabolizanți în Ucraina 
într-un microbuz cu plăcuțe de în-
matriculare al misiunii diplomatice 
a Republicii Moldova în Federația 
Rusă.

„La inițiativa Ministerului Afaceri-
lor Externe, ambasadorul Moldovei în 
Rusia, Andrei Neguța, a fost revocat. 
Aceasta a fost o consecință a unui 
eveniment rușinos dezvăluit acum 
câteva zile. Este evident că șeful mi-
siunii este responsabil pentru ceea ce 
s-a întâmplat”, a comentat miercuri 
situația prim-ministrul Republicii 
Moldova, Ion Chicu.

El și-a exprimat îngrijorarea că 
imaginea R. Moldova ar putea să fie 
zdruncinată de acest incident. „În cu-
rând, vom deveni cunoscuți în toată 
Europa pentru contrabanda în care 
sunt implicați diplomați. Concluziile 
trebuie să fie adecvate”, a spus poli-
ticianul, potrivit unui comunicat al 
Guvernului, care a fost scos joi de 
pe site.

Chicu a apelat, de asemenea, la 
șeful Ministerului Afacerilor Exter-
ne și Integrării Europene (MAEIE), 
Aureliu Ciocoi, cu cererea de a acorda 
o atenție specială activității misiuni-
lor diplomatice. Şeful cabinetului a 
menționat că diplomații nu ar trebui 
asociați cu contrabanda, iar dacă se 
întâmplă acest lucru, MAEIE are ne-
voie de schimbări.

Principalii actori ai afacerii

Deputatul Platformei DA, Chiril 
Moțpan, a declarat joi într-o conferin-
ță de presă că în cazul contrabandei 
cu anabolizante ar fi implicați apro-
piați ai lui Igor Dodon, printre care 
fratele său, Alexandru.

„Schema de trafic ilicit de anabo-
lizante a fost preluată de la fostul de-
putat democrat, Constantin Țuțu. Aici 
sunt implicați, pe lângă doi angajați 
ai Ambasadei Republicii Moldova la 

Moscova, doi angajați ai MAEIE și 
oameni apropiați lui Igor Dodon – 
Alexandru Vâlcu, fiul unui fost șef la 
Serviciul Vamal în timpul guvernării 
comuniste, Vadim Ciubară, un om 
de afaceri, și Alexandru Dodon”, a 
detaliat Moțpan. 

El a mai spus că șoferul microbu-
zului cu numere diplomatice trecea 
de câteva ori pe lună prin punctul de 
trecere al frontierei, cu anabolizante 
în valoare de circa 150.000 de dolari.   

„Anabolizantele erau destinate 
pentru piața din Turcia și cea din 
Ucraina. În Federația Rusă, anabo-

lizantele se produc în volum mai mare 
și la un preț mai accesibil”, a declarat 
Chiril Moțpan.

Deputatul s-a arătat sceptic că în 
cazul reținerii microbuzului cu nu-
mere diplomatice la vama Palanca ar 
fi fost vorba de o operațiune specială 
a SIS și a Serviciului Vamal.

„În cazul unei operațiuni speciale, 
reținerile se fac când marfa ajunge 
la destinație și pot fi identificați mai 
mulți actori implicați în schemă. 
Acum se dorește ca șoferul mașinii să 
fie făcut țap ispășitor. Am informații 
că lui i s-a cerut să nu vorbească”, a 
declarat Chiril Moțpan, precizând că 
anabolizantele se produc pe terito-
riul Republicii Moldova, inclusiv în 
regiunea transnistreană.

În baza solicitării 
Ambasadei... 

MAEIE a menționat într-un co-
municat că, în urma verificărilor 
actelor interne, autoturismul vizat 
se afla într-o misiune de serviciu pe 
ruta Moscova–Chișinău–Moscova în 
perioada 2-5 decembrie 2020. 

Totul s-a făcut „în baza unei so-
licitări adresate MAEIE din partea 
Ambasadei Republicii Moldova în 
Federația Rusă, în vederea transmi-
terii la Chișinău a poștei diplomatice 
curente”, a raportat MAEIE din R. 
Moldova.

Ministerul a mai spus că microbu-
zul se află în totalitate sub jurisdicția 
Ambasadei Moldovei în Rusia. Şofe-
rul a fost reținut pentru 30 de zile și 
acuzat de contrabandă.

În acest sens, deputatul PAS, Li-
lian Carp, a solicitat procurorului 
general să investigheze cazul. După 
estimările sale, greutatea totală a în-
cărcăturii detectate a fost de aproxi-
mativ 360 de kilograme, iar costul 
său depășește 100.000 de euro.

Ambasadorul, 
acoperit de Dodon

„În acest caz, a fost emis doar un 
comunicat care preciza că inciden-
tul va fi verificat. Vor fi luate măsuri. 
Aceasta este o abordare care vizează 
ascunderea cazului”, a spus politi-
cianul, adăugând că microbuzul a 
traversat frontiera moldovenească 
de 17 ori într-un an.

„Implicarea Ambasadei Moldovei 
în Federația Rusă este incontestabilă, 

dar și, fără îndoială, implicarea direc-
tă a ambasadorului Andrei Neguța, 
care este acoperit de Igor Dodon”, 
și-a exprimat încrederea Carp.

Parlamentarul a cerut, de ase-
menea, Procuraturii Generale să 
raporteze rezultatele anchetei și să 
nu încerce să dea vina pe șofer pen-
tru toate.

„În acest caz, vorbim despre ma-
nagementul tehnic al MAEIE, care 
sigilează orice ambalaj și emite o 
scrisoare care descrie conținutul 
real. Mai mult, fiecare călătorie a 
acestui transport este coordonată 
cu Ambasada și MAEIE”, a reamintit 
deputatul.

Însuși Dodon a calificat acest caz 
„o rușine pentru Moldova” și a soli-
citat organelor de drept să investi-
gheze cazul.

Şi dacă se confirmă implicarea lui 
Neguța, diplomatul trebuie să răs-
pundă conform legii, a subliniat pre-
ședintele în exercițiu al R. Moldova.

MAEIE a anunțat că a acordat 
deplina cooperare organelor com-
petente și a inițiat măsurile interne 
de anchetă cu solicitarea explicațiilor 
de rigoare din partea angajaților mi-
siunii diplomatice vizate. 

De asemenea, ministerul a dispus 
elaborarea unui nou regulament pri-
vind transportarea corespondenței în 
cadrul instituțiilor serviciului diplo-
matic și întărirea securității interne.

 M a p a m o n d

Optimism 
la summit-ul european 
privind deblocarea 
bugetului UE

Mai mulți lideri europeni și-au exprimat optimismul asupra 
ieșirii din impasul provocat de veto-ul pe care Budapesta 
și Varșovia l-a opus bugetului multianual al UE și planu-
lui european de relansare din cauza condiționării accesării 
fondurilor europene de statul de drept, potrivit agențiilor 
Reuters și DPA. Cancelarul german Angela Merkel a afirmat 
că „Germania a lucrat intens pentru a depăși divergențele 
și a găsi soluții pentru preocupările Poloniei și Ungariei, 
menționând în același timp mecanismul privind statul de 
drept așa cum a fost convenit cu Parlamentul European’’. 

Presa poloneză de dreapta 
sparge tabuul 
„Polexit”-ului

Guvernul național conservator a ridicat miercuri veto-ul 
său contra planului de relansare europeană, acceptând să îl 
condiționeze cu respectul statului de drept. Însă această po-
ziție a găsit un ecou favorabil în unele media care se întreabă 
despre o eventuală ieșire din UE, observă lemonde.fr. „Ei 
vor vrea banii noștri, și vor cere să plătim pentru datoriile 
altora. Capcana planului de relansare europeană”, titrează 
miercuri hebdomadarul de extremă dreaptă, „Gazeta Polska”. 

Sub amenințarea 
sancțiunilor UE, Ankara 
fanfaronează și asigură

Coincidență oportună a calendarului. Aflat în vizită oficială 
la Baku, Recep Tayyip Erdogan se pregătește să celebreze 
în mare pompă „alianța victorioasă” contra Armeniei. El 
își etalează dronele turcești la parada militară, drone care 
au oferit avantaj considerabil armatei azere în conflictul 
Karabahului de Munte. Şi, prin asta, vrea să își minimizeze 
riscul sancțiunilor europene care să apese asupra Ankarei 
din cauza litigiului din Mediterana Orientală, mai exact 
conflictul cu Grecia.

KamAZ a prezentat prima 
sa mașină electrică, 
Kama-1. Arată ca „Oka”

Mașina electrică este în 
curs de dezvoltare din 2018. 
A fost proiectată la Univer-
sitatea Politehnică din Sankt 
Petersburg, scrie meduza.io. 
KamAZ a raportat că mași-
na electrică este în stare de 
model industrial de pre-pro-
ducție, a trecut toate testele și 
certificarea. Crossover-ul cu trei uși „Kama-1” este conceput 
pentru patru persoane. Este capabil să meargă până la 250 
de kilometri fără să se reîncarce, să conducă la viteze de 
până la 150 de kilometri pe oră și să reziste înghețurilor de 
50 de grade. 

SUA: Fiul lui Joe Biden 
anunță că este vizat de 
o anchetă legată 
de situația sa fiscală

Fiul președintelui ales american Joe Biden, Hunter, a 
anunțat miercuri că a aflat cu o zi înainte că este vizat de o 
anchetă federală în statul Delaware în legătură cu situația 
sa fiscală, notează AFP, potrivit agerpres.ro. „Iau acest lucru 
foarte în serios, dar am încredere că o analiză profesionistă 
și obiectivă va arăta că mi-am gestionat afacerile în mod 
legal și corespunzător”, a comentat el într-un comunicat. 
„Președintele ales Biden este extrem de mândru de fiul său 
care a fost nevoit să facă față unor provocări teribile, în spe-
cial atacurilor personale josnice din ultimele luni, pentru a 
ieși întărit în final”, a declarat echipa de tranziție a lui Joe 
Biden în același comunicat.

I.G.

Scandalul contrabandei se aprinde la Chișinău: 360 de kilograme de 
steroizi anabolizanți în microbuzul Ambasadei R. Moldova la Moscova

Ilie GULCA

  C a n a l e  n a r c o - d i p l o m a t i c e
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Aripi pentru 
cădere

A - p o l i t i c e

... e titlul unei cărți a lui Gheorghe Vodă, tăiată 
de cenzură, mutilată de băgătorii de seamă și 
tipărită după ce a fost cumințită, cu un titlu de 
compromis: Aripi pentru Manole. La prima 
vedere, pentru cine cunoaște legenda Mănăstirii 
Argeșului, e cam același lucru: domnitorul, 
perfid, le-a luat zidarilor schelele după ce au 
finalizat construcția și ei au sărit de pe turla 
bisericii făcându-și aripi din șindrilă. 

Doar că nimeni dintre câinii de 
pază ai regimului comunist nu s-ar 
fi legat de a doua variantă a titlului. 
Pe când primul, punând să vibreze 
înţelesurile lumii, era subversiv în 
contextul „socialismului dezvoltat”, 
triumfător-optimist fără variante: 
cum adică, aripi pentru cădere?

Mi-am amintit de această for-
mulă genială a maestrului Vodă, 
fiind invitat la o emisiune în care 
urma să discutăm despre starea cul-
turii noastre (recte: despre ruinele 
culturii noastre), întruchipată în 
dezastrul provocat de incendiul de 
la Filarmonică. Cetăţeanul nostru 
dornic de spectacole, care a văzut şi 
aici o scenă demnă de comentariile 
sale, s-a grăbit să compare „eveni-
mentul” cu incendiul de la Notre 
Dame din Paris. Asocierea este una 
eronată nu doar din cauza propor-
ţiilor. Spre deosebire de Catedra-
la Maicii Domnului din capitala 
Franţei, aici vorbim de o instituţie 
aflată în gestiunea statului, pro-
prietate a acestuia şi instrument al 
strategiilor sale culturale. Cu toată 
„protecţia” însă, prăbuşirea podului 
Filarmonicii chişinăuiene era uşor 
previzibilă: el putea să se dărâme 
oricând şi fără incendiu. 

Mi-am amintit că la doar câteva 
sute de metri de Filarmonică, alături 
de Bastilia Parlamentului şi vizavi 
de medievalul castel prezidenţial, 
îngrădit ca ocina personală a unui 
baron, se ruinează – iar plafonul 
chiar ţine să cadă, fără niciun incen-
diu! – renumita Casă Herţa. Fostul 
sediu al Muzeului de Arte, edificiu 
aflat pe lista monumentelor ocrotite 
de stat (sic!), clădire în care pe 23 
martie 1918 a prezentat un recital 
de pian George Enescu. Casa Herţa, 
ruinată, ca şi Filarmonica arsă, ne 
spune multe despre cultura de a ne 
preţui patrimoniul. „Cultura” care 
developează şi cât de consistentă 
ne este firea, şi cât de „mare” ne 
este viitorul.

Toate în jur, de la drumurile 
pe care, vorba clasicului, nu le 
poţi străbate nici pe jos, nici cu 
căruţa, până la zidirile părăsite 
şi neisprăvite, care stau să cadă, 
demonstrează inconsistenţa siste-
mului. Nu mai aşteptăm decât mi-
nuni, decât noroc, ploi la timp şi 
soare – aşijderi. Suntem convinşi că 
nimic nu mai depinde de noi, toc-
mai atunci când toată lumea bună 
demonstrează că, dimpotrivă, numai 
de noi depind toate: şi succesul do-
bândit şi norocul aparent nemeritat. 

Au dispărut (să fi emigrat toţi?) 
profesioniştii. Protagoniştii ştirilor 

Cunoaștem rezultatele alegeri-
lor parlamentare din România. O 
nouă victorie PSD (29%), prăbu-
șirea PNL (25%), cotat cu cele mai 
mari șanse după scorul obținut 
la locale, procente din nou sub 
așteptări pentru USR-PLUS (15%) 
și o intrare la limită în Parlament 
a UDMR (este evident acum: la 
o participare mai mare la vot, 
maghiarii riscau să rămână fără 
reprezentanți la București!). Me-
moria politologilor nu va reține 
însă cifrele obținute de partidele 
tradiționale, ci cele 9% reușite de 
Alianța pentru Unirea Românilor, 
pe scurt: AUR.

Absenteismul a fost, previzibil, 
dușmanul principal al partide-
lor de dreapta 
reformatoare, 
PNL și USR. 
Electoratul ro-
mân a dovedit, 
încă o dată, 
cât de neserios 
poate fi în mo-
mentele cruci-
ale pentru țara 
lui. După ce 
s-a solidarizat, 
exemplar, îm-
potriva corupți-
ei și derapajelor 
antidemocrati-
ce ale PSD (la 
europarlamen-
tare, la refe-
rendumul și la 
alegerile pre-
zidențiale din 
2019, apoi la 
alegerile locale 
de acum câte-
va luni), exact 
în ziua în care votul său era mai 
important ca oricând, acest elec-
torat a stat, glorios, acasă. Circa 
68% din alegători nu au sesizat, 
a câta oară, legătura dintre cau-
za (politică) și efectul (economic, 
cotidian). Mai exact, vreo 20%, 
întrucât ceilalți nu ar fi venit la 
urne nici măcar sub amenințarea 
apocalipsei, așa cum nu au făcut-o 
de ani buni și nici nu o vor face, 
în viitorul apropiat. 

Dar cele aproximativ 20% ar 
fi contat enorm. Scuzele invoca-
te au fost pericolul infectării și 
dezamăgirea cauzată de ultimele 
decizii și fapte ale guvernării. Se 
zice că închiderea școlilor, care 
a provocat disconfort domestic, 
și racolarea unor foști pesediști 
de către liberali, care a provocat 
disconfort intelectual, ar fi ținut 
acasă o bună parte din potențialii/
tradiționalii votanți ai dreptei. O 
fi și asta la mijloc, desigur, dar 
cred că aici și-au făcut neagra lu-
crare și niște metehne mai vechi 
ale etnosului: înclinația de a ceda 
pe ultima sută de metri, talentul 

unic de a rata calificările în pre-
lungiri, de a nu duce treaba (bună) 
până la capăt, într-un cuvânt, vo-
cația zidului neisprăvit, la care 
se adaugă, bineînțeles, moftul și 
îmbufnarea, motoarele decepției 
tipic românești.

Trebuie să recunoaștem, to-
tuși, că absenteismul nu a cășunat 
numai dreptei, ci și stângii. Fiind 
proporțional – populația rurală a 
fost mai puțin activă ca de obicei 
–, a redus șansele PSD de a obține 
o majoritate confortabilă. Apoi, 
în ecuația electorală a dreptei 
a intervenit o necunoscută – 
formațiunea AUR care, judecând 
după slogane și lozinci, a atras în 
principal alegătorii din această 
parte a spectrului ideologic.

Cine sunt, de fapt, alegătorii 
AUR? Mai precis, cum niște ale-
gători altădată cuminți, inclusiv 
mult lăudații diasporeni, au deve-
nit brusc susținătorii unui partid 
obscur și radical (ca să nu zicem 
„extremist“)? Aceasta este marea 
întrebare care îi frământă acum 
pe specialiști și comentatori. For-
mațiunea lua sub 1% la alegerile 
locale din toamnă (până la 80 000 

din aproape 
7,5 milioane 
de voturi ex-
primate), dar 
în nici trei 
luni a reușit 
să canalizeze 
frustrările și 
resentimen-
tele unei părți 
însemnate a 
electoratului, 
adunând circa 
540 000 de 
voturi (din 5,8 
de milioane). 

A p a r e n t , 
e l e c t o r a t u l 
AUR se con-
stituie din 
cetățenii care 
cred în valori-
le tradiționa-
le (ortodoxie, 
națiune etc.), 
care resping 

noile valori ale democrațiilor din 
Vest (mai cu seamă cele inspira-
te de „corectitudinea politică“) și 
care consideră că mai multă su-
veranitate (politică, economică 
și culturală) ar proteja pe viitor 
România de tot felul de crize. În 
realitate, ideologia AUR e mai 
eteroclită și, de aceea, mai con-
tradictorie, îmbinând limbajele și 
discursurile cu tentă antiliberală 
de acum un secol cu teoriile con-
spiraționiste de ultimă oră. Un 
amestec de mistică legionară și 
protest antimască, de naționalism 
à la Vadim Tudor și aversiune față 
de „sexomarxism“. Melanjul aces-
ta ar putea părea unora drept ex-
ploziv, dacă nu am ști că e vorba, 
totuși, de România anului 2020, 
nu de cea a anului 1938, și de un 
partid improvizat cam peste noap-
te. O formațiune cu lideri destul 
de abili, totuși, întrucât au fost 
în stare să convertească rapid în 
monedă electorală starea de spirit 
a unui electorat specific.

(va urma)

H a r t a  l u m i i

Ploaia de aur (I)

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

de azi, „eroii zilei” nu mai sunt 
performerii, „olimpicii”, bunii 
manageri, ci serviciile de urgen-
ţă: pompierii, poliţiştii, medicii, 

serviciile de intervenţii/ reparaţii. 
Şi: mulţi, foarte mulţi, cârpaci de 
ocazie. Dovadă că mecanismul 
nu e funcţional, că se rupe şi se 
prăbuşeşte zilnic. Iar noi refuzăm 
insistent alternativele radicale, 
afişând modelele (etice, politice, 
economice) vechi, de care ne pare 
rău să ne despărţim. 

Titlul cărţii lui Vodă, dată la 
cuţitul satrapilor culturii, nu con-

venea câinilor de pază ai regimului 
comunist, precum nu conveneau nici 
alte cărţi interzise din acelaşi motiv. 
Temerea de obişnuinţă a lui Mihail 
Ion Ciubotaru sfida uniformitatea 
şi previzibilitatea sistemului socia-
list. Blesteme-le în alb şi negru de 
Dumitru Matcovschi iritau regimul, 
iar o altă carte ostracizată, De pe 
două margini de război a lui Ion 
Vatamanu (poetul îşi amintea că, 
după ocupaţia sovietică din 1940, 
sârma ghimpată a „noului hotar” 
dintre fraţi era trasă prin chiar mij-
locul grădinii casei părinteşti!), 
ne avertiza să nu ne duşmănim 
când alţii bagă zâzanie între noi. 
Autorul Aripi-lor pentru cădere 
ne fixa, trist şi memorabil, într-o 
stare comparabilă cu cea de azi: 
nu suntem în stare să depăşim 
gravitaţia mediocrităţii, să visăm 
la mari înălţimi ale spiritului. Abia 
de am putea să ne salvăm, căzând de 
pe acoperişul fumegând al ruinelor 
culturii noastre: „Să nu facem aripi 
pentru zbor:/ înălțimea se ia cu altă 
putere./ Ne e sortit să coborâm./ 
Să inventăm aripi pentru cădere”.

Visele de ascensiune le lăsăm 
pentru altă dată, când (poate) ne 
vom deştepta, când ne vom mai 
scutura de praful trecutului deloc 
glorios, când vom putea să uimim 
şi noi lumea cu altceva. Când vom 
produce şi noi alternative, în loc 
să tot reproducem modele uzate. 
Azi însă cam asta ne rămâne: să 
inventăm aripi de şindrilă, care să 
ne amortizeze căderea. Dacă ră-
mânem întregi, ne vom gândi şi 
la zboruri, poate. Într-o altă viaţă, 
probabil. Când vor supravieţui doar 
cei care perseverează în căutări şi 
performanţe. 

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

Visele 

de ascensiune le 
lăsăm pentru altă 
dată, când (poate) 
ne vom deștepta, 
când ne vom mai 
scutura de praful 
trecutului deloc 

glorios, când vom 
putea să uimim 
și noi lumea cu 

altceva. Când vom 
produce și noi 

alternative, în loc 
să tot reproducem 

modele uzate. 
Azi însă cam asta 

ne rămâne: să 
inventăm aripi de 

șindrilă, care să ne 
amortizeze căderea.

Scuzele 

invocate au fost 
pericolul infectării și 
dezamăgirea cauzată 
de ultimele decizii și 
fapte ale guvernării. 
Se zice că închiderea 

școlilor, care a 
provocat disconfort 

domestic, și racolarea 
unor foști pesediști 

de către liberali, care 
a provocat disconfort 

intelectual, ar fi 
ținut acasă o bună 

parte din potențialii/
tradiționalii votanți ai 

dreptei. 
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Cunoscând omul, 
nu mă miră succesul său

Stimați cititori ai GAZETEI de Chișinău,
Pentru fiecare abonament perfectat la GAZETA de Chișinău, pentru anul 2021, beneficiați de o 
reducere de 10%. Oferta este valabilă în perioada 16 octombrie – 25 decembrie 2020.

Indice      6 luni   12 luni
PM 21125 (pers. fizice)   211,20  (190,08)  422,40 (380,16)
PM 21125/23 (pens., inval., stud.)  193,20  (173,88)  386,40  (347,76)
PM 21125/24 (pers. juridice)   240,0  (216)  480,0  (432)

Nu e un secret pentru nimeni 
că mi-e apropiat omul George 
Simion. Precizez, nu politicia-
nul George Simion. Nu m-am re-
găsit în aproape niciunul dintre 
punctele care l-au propulsat, cu 
al său AUR, în Parlament, la un 
an de la înființare, am ignorat 
chiar mesajele de implicare în 
campaniile formațiunii venite în 
această perioadă. 

Dar, cunoscând omul, nu mă 
miră succesul său. George a fost 
mereu ceea ce eu nu am putut fi. 
Încăpățânat, capabil să mizeze to-
tul pe o carte și să se bată până la 
ultima picătură de energie pentru 
un scop. L-am iubit ca pe un frate 
pe omul George, cel care, atunci 
când a fost expulzat prima dată 
din republica de lângă Moldova, 
pe mine m-a sunat să dau alarma, 
după cum a fost și singurul care 
mi-a întins o mână când am fost 
hărțuit și fugărit de politrucii de 
Bâc. Dar m-am dezis de liderul 
de partid George Simion. Par-
țial, din sila de a demonta, cu 
prețul unor polemici sterile cu 
labărimea atotștiutoare de pe FB, 

broderia de dezinformări care le 
convine de minune impostorilor 
social media. Ăia pe care dacă 
îi întrebi ce au produs în afară 
de CO² îți răspund cu „ba pe-a 
mă-tii!”. Parțial, pentru că m-am 
autoexilat într-o zonă de sictir, 
în care gesturile lui George nu 
intrau în cadrul general al pri-
orităților.

Mă amuz când văd cum gloate 
de răvășiți, începând cu cocălări-
mea media, se miră ca proasta în 
par și întreabă, pentru a-și expli-
ca tot ei, cu mijloacele modeste 
ale neuronilor din dotare: cine-i 
ăsta, soro? Paradoxal, tocmai cei 
care reclamau primenirea totală 
a clasei politice. Desigur, gândin-
du-se doar la hipsteri cu colanți 
și pălăriuțe metrosexuale. Iaca, 
mooie, băbaeț incerți! 

Şi chiar dacă nu mă regăsesc 
în ceea ce propune AUR, sper, mă 
rog chiar, ca George să înțeleagă 
ce imens rol septic poate avea, 
acoperind acel necesar segment 
conservator radical care să rupă 
degetele cu manichiura de 5 mi-
nute ale celor care încearcă să le 
insinueze în prohabul pruncilor. 
Şi să le dea peste botic celor care 
își exersează mușchiul flasc al 
ironiei pe seama creștinilor.

P.S. Vă doresc un colegial 
„Marș în plm!” celor care vă cade 
greu la lingurică mesajul. Nu vă 
irosiți energia cu polemici. Un 
simplu unfriend vă rezolvă crizele 
de menstruație intelectuală.

Valentin BUDA

În ultimii doi ani, clasa politică 
de la Chișinău a adoptat două deci-

zii controversate în raport cu SUA. 
2019: Promisiunea pripită a lui 

Plahotniuc de a muta ambasada 
țării de la Tel-Aviv la Ierusalim. 
Plahotniuc încerca să facă tran-
zacții în schimbul unor garanții 
politice cu Președintele Trump. 
Aceasta greșeală a fost reparată 
de Guvernul Maiei Sandu în ace-
lași an.

2020: Tentativa de anulare de 
către PSRM și Grupul Şor a aran-
jamentului privind transmiterea, 

Parcă s-ar dori intoxicarea dialogului 
Chișinău-Washington

contra plată, a stadionului pentru 
uzanța Ambasadei SUA. Decizia este 
de a provoca un scandal cu impact 
electoral pentru alegerile anticipate 
viitoare. Mai mult decât atât, dacă 
cineva din anturajul lui Sandu va 
participa la soluționarea problemei, 
atunci va fi acuzat ca ar „tranzacționa 
bunuri publice în favoarea actorilor 
occidentali”. Ca rezultat, parcă s-ar 
dori intoxicarea dialogului dintre Chi-
șinău (sub Președinția lui Sandu) și 
noua administrație de la Washington.

Dionis CENUȘĂ

„Primăria mun. Chișinău între-
prinde TOATE măsurile pentru pre-
venirea răspândirii virusului, dar 
mizăm și pe suportul fiecăruia”. Se-
rios? Domnule primar, RTEC, PUA, 
autorități, nu vi se pare că tocmai 
domniile voastre sunteți agentul 
patogen nr. 1 și sursa principală de 
extindere cosmică a COVID-ului? 
Nu credeți că suntem supuși unui 
act de genocid?

Scurt pe doi, despre călătoria în 
transportul public, în plină pande-
mie, pe ploaie, în orele dimineții 
(dar nu în orele de vârf!): 

Autobuzul 26. Intervalul din-
tre rute: 40 de min., deși, conform 
orarului circulației, ar fi trebuit să 
fie de 20 de min. De altfel, e unicul 
mijloc de transport care leagă sec-
toarele Buiucani, Râșcani și Poșta 

Veche. Capacitatea de îmbarcare: 
35 de persoane. Dar minimum 
200 nu vreți? Când o parte dintre 
pasageri ies aproape dezbrăcați și 
cu nasturii rupți, iar alții se îm-
bulzesc luându-se la harță. Taxa-
torii își iau viteză pentru a trece 
printre oameni. Distanța fizică: 0 
mm. Sau chiar sub 0, ținând cont de 
cât masaj intercostal beneficiezi de 
draga dimineață. Masca e purtată 
cum vrei, numai nu cum trebuie. 
Obligatoriu, se găsesc și câte 2-3 
inși fără mască cărora nimeni nu 
îndrăznește să le spună o vorbă.

În asemenea nebunie, ca un 
cetățean responsabil care s-a trezit 
cu noaptea-n cap pentru a ajunge la 
serviciu fără a se expune prea mult 
riscului, stai și aștepți în stație în 
speranța că vei prinde un alt trans-
port, mai liber. Dar... ori vine iar 
unul arhiplin, ori unul de pe vre-
murile lui Stalin, în care te temi să 
urci fiindcă pare a fi lipit cu bandă 
adezivă. Nicio șansă! Ești nevoit 
să urci într-o asemenea rablă, în 
care te plouă și te bate vântul din 
toate părțile. 

Taaare mi-aș dori, ca măcar 
pentru o singură zi, granzii țării 
să renunțe la luxul propriilor ma-
șini și la șoferii personali, să-și ri-

dice fundurile de pe fotoliile moi 
și confortabile și să mai circule și 
cu troleibuzul, să fie în pielea unui 
om simplu și după aia să ne roage 
să respectăm niște măsuri. Amen-
zile, bineînțeles, sunt doar pentru 
pensionari care vând pătrunjel și 
alte categorii de persoane. În rest, 
excelențele lor, VIP, huzuresc bine 
mersi și ne dau lecții de bun-simț.

DGETS, sunteți la curent că dis-
poziția cu privire la accesul cadrelor 
didactice în transportul destinat 
elevilor nu este respectată? Mie nu 
mi-au permis să urc. Nici cu legi-
timație, nici fără! Şi nu e pentru 
prima dată. 

Şi încă ceva: Vă rog mult, mai 
alfabetizați un pic taxatorii și 
angajații! Mai organizați pentru 
ei niște traininguri de comunicare 
și de comportament! Dar nu uitați 
să respectați TOATE măsurile de 
protecție!

În rest, felicitări tuturor! 
Trăiască virusul! 

Incultura, iresponsabilitatea și 
indiferența – 3 „I” conaționali care 
roiesc non-stop prin țărișoricuța 
pe nume RM.

P.S.: Îmi pare rău că nu am reu-
șit să fac niște foto și mai ales video 
cu autobuzul 26. 

Granzii să-și ridice fundurile de pe fotoliile 
confortabile și să mai circule cu troleibuzul

Ghenadie RÂBACOV

Despre efectele 
promulgării

Apropo de promulgarea legii 
prin care SIS trece în subordi-
nea parlamentului și publicarea 
în Monitorul Oficial. 

În mod normal, Președintele 
ar fi trebuit să acționeze în spiri-
tul loialității față de constituție 
și în spiritul respectului pentru 
Curtea Constituțională și să nu 

promulge legea până când toate 
dubiile de constituționalitate 
nu ar fi fost eventual eliminate. 
Dar, din păcate, acesta nu este 
cazul lui Igor Dodon. 

Referitor la efectele promul-
gării. Legea fiind suspendată, 
promulgarea și publicarea aces-
teia nu produce nici un efect ju-
ridic. Controlul a priori inițiat 
de deputatul Sergiu Litvinenco 
s-a transformat în mod automat 
în control a posteriori. Legea 
rămâne a fi suspendată în con-
tinuare, fără să producă vreun 
efect juridic, până când Curtea 
Constituțională nu se va pro-
nunța asupra constituționali-
tății sau neconstituționalității 
acesteia.

Alexandru TĂNASE

În loc de stadion

Dacă tot fiecare își face planuri 
în ce să transforme Stadionul Re-
publican, vreau să spun și eu ceva. 
Acest stadion în ultimii zece ani 

a fost loc de adăpost pentru sute 
de oameni ai străzii și un cuib al 
consumatorilor de droguri.

Având în vedere că acest stadi-
on este republican, adică al nos-
tru, aș vrea cei care fac ping-pong 
cu el să mă întrebe și pe mine (pe 
noi toți) ce aș vrea să se întâmple 
mai departe cu el. 

Şi dacă m-ar întreba, eu le-aș 
spune că aș vrea ca în acel loc să 
se construiască un centru națio-
nal de reabilitare a persoanelor 
dependente de droguri și alcool. 
Un centru mare, cu parc, cu teren 
de sport... cu de toate.

Ion ANDRONACHE

Povestea cu ambasadorul RM 
în Rusia arată cât de lame este 
totuși Igor Dodon. Acum două 
săptămâni apare informația pe 
surse (canale de Telegram) că anu-
me Andrei Neguța a fost declarat 
în interiorul partidului marele 
responsabil pentru eșecul electo-

ral al președintelui în exercițiu. I 
se impută că nu a vrut să fraudeze 
la vedere alegerile – să convingă 
autoritățile ruse să aducă forțat 
moldovenii din Rusia la vot. Tot 
atunci a apărut și informația că 
Neguța va fi rechemat de urgență, 
iar până la învestirea noului pre-
ședinte să fie desemnat un nou 
ambasador – actualul consilier 
(cu probleme penale) al lui Igor 
Dodon – Serghei Mișin. 

La numai câteva zile a urmat 
marea reținere a microbuzului – 
organizată de Serviciul Vamal și 
SIS. Peste două zile Neguța a și 
fost rechemat, iar presa și acti-
viștii PSRM îl fac cu ou și oțet. 
Atât de evident caracterul con-

Igor Dodon va plăti dur certat al acestor fapte încât nici 
nu e cazul să explic. Nu că nu ar fi 
fost contrabandă. Chiar din con-
tra – înțelegem acum că și SV, 
SIS, Dodon – știau și (cel puțin) 
închideau ochii la aceste crime. 

Pentru ce scriu toate astea? Ei 
nu au înțeles nimic și continuă 
să ne creadă de proști pe toți. Să 
ne livreze manipulări ordinare cu 
gândul că întreaga societate îi va 
crede. Mai mult – Igor Dodon este 
în continuare atât de încrezut că 
îi crede și pe cei din conducerea 
Rusiei idioți. Eu presupun că va 
plăti dur pentru asta. Imediat 
după plecarea din funcție va fi 
scos pe tușă de Kozak. Bănuiesc 
că nici măcar la șefia PSRM nu 
va ajunge. Asta desigur dacă în 
PSRM nu sunt toți idioți să se ducă 
la fund cu Dodon de gât.

Valeriu PAȘA
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Cât armament 
este la Cobasna? 
Fostul vicepreședinte al Dumei de Stat între 

2001 și 2011, Vladimir Jirinovski, a avut o 
nouă ieșire excentrică la adresa Republicii 
Moldova. „Moldovenii trebuie să stea 

cuminți și să tacă” referitor la pacificatorii ruși 
din Zona de Securitate și la armata de ocupație 
care staționează pe teritoriul R. Moldova, fără 
vreun acord bilateral. „Moldova nu ar trebui 
să se atingă de forțele noastre de menținere 
a păcii”, a spus Jirinovski în cadrul emisiunii 
propagandistice de la postul rus de televiziune 
„Rusia 1”, „60 de minute”/„60 минут”. 

Jirinovski: „Cât pentru un al Treilea Război Mondial”

Deputatul rus a explicat și ce 
se poate întâmpla dacă se va in-
sista pe scoaterea militarilor ruși 
din regiune, ei vor dubla sau tri-
pla numărul acestora. Jirinovski 
spune că își vor motiva acțiunile 
pe contul cetățenilor din stânga 
Nistrului cu pașaport rusesc. Po-
trivit lui, acolo s-ar afla circa o 
jumătate de milion de oameni cu 
pașapoarte rusești, „…noi, potrivit 
Constituției, suntem obligați să 
îi apărăm”. 

Potrivit datelor cu care operea-
ză Ambasada Federației Ruse la 
Chișinău, pe teritoriul Republicii 
Moldova ar exista aproximativ 
200 de mii de cetățeni ruși, in-
clusiv minori.

Fostul vicepreședinte al Dumei 
de Stat a oferit mai multe detalii și 
despre depozitul de armament de 
la Cobasna, despre care se știe pu-
țin la Chișinău. Potrivit oficialului 
rus, acolo există armament pentru 
un al Treilea Război Mondial, iar 
scopul lui de bază e să înarmeze 
trupele ruse. 

„Noi am fost pregătiți că acolo 
poate să înceapă un război și acolo 
a fost principalul depozit. El nu 
poate fi lichidat. Dacă e să explo-
deze tot ce este acolo, Europa se 
va clinti. Să le scoatem de acolo, 
nu avem unde, este periculos! În 
drum special pot să fie aruncate în 
aer, nimeni nu vrea să plătească. 
Așa că depozitul va rămâne acolo 
cu scopul lui de bază: să înarmeze 
pacificatorii noștri”, a spus Jiri-
novski.

„Se vor spăla cu sânge”

În timpul emisiunii „60 de 
minute”/„60 минут” de la pos-
tul rusesc de televiziune „Rusia 
1”, moderatoarea nu a ezitat să 
critice și știrea despre faptul că 
Direcția Transformare a Minis-
terului Apărării din Republica 
Moldova va avea un expert din 
SUA pe probleme de reformă și 
dezvoltare a Armatei Naționale. 

Pe 1 decembrie, Karen Bonaby 
a fost prezentată ministrului Apă-

ONU 
a adoptat 
o rezoluție 
privind 
militarizarea 
Crimeii de 
către FR 
ca putere 
ocupantă 
 

Luni, la cea de-a 75-a sesiune 
a Adunării Generale a ONU a 
fost adoptată o rezoluție pentru 
al treilea an consecutiv „Pro-
blema militarizării Crimeii și a 
Sevastopolului din Ucraina, pre-
cum și a unor părți din Marea 
Neagră și Azov”. Republica Mol-
dova a susținut declarația și a 
votat pentru aprobarea acesteia. 
Ambasada Ucrainei la Chișinău 
a mulțumit Republicii Moldova 
pentru susținere. 

Rezoluția condamnă ocupa-
rea temporară rusă a Crimeii 
și constată că o astfel de ocu-
pație reprezintă o amenințare 
la adresa securității interna-
ționale. Rezoluția reafirmă că 
ocupația este ilegală; că este o 
încălcare a dreptului interna-
țional; și că teritoriile ocupate 
trebuie returnate fără întârzi-
ere controlului ucrainean. De 
asemenea, observă că Rusia a 
transferat pe teritoriul Crime-
ii arme capabile să transporte 
încărcături nucleare. Rezoluția 
solicită Rusiei să înceteze ime-
diat astfel de activități.

„Rezoluția din acest an este 
un element nou al creșterii 
presiunii legale asupra Rusiei. 
Adoptarea rezoluției arată că 
militarizarea Crimeii de către 
Federația Rusă ca putere ocu-
pantă rămâne în centrul atenției 
comunității internaționale, care 
vede transformarea Crimeii în-
tr-o imensă bază militară ca o 
amenințare directă la securita-
tea și stabilitatea din regiune”, 
a declarat ministrul ucrainean 
de externe, Dmitry Kuleba.

În plus, rezoluția solicită Ru-
siei să oprească militarizarea 
educației în Crimeea – pregă-
tirea militară școlară a copiilor 
din Crimeea, al cărei scop este 
proclamat pentru viitorul lor 
serviciu în forțele armate rusești.

„De acum înainte, Ucraina 
are un argument politic și juri-
dic convingător suplimentar în 
arsenalul său juridic pentru a 
promova dezocuparea Crimeii”, 
a rezumat ministrul ucrainean. 

În 2018, ONU a votat o rezo-
luție privind retragerea trupelor 
militare ruse de pe teritoriul R. 
Moldova din stânga Nistrului. 
Proiectul rezoluției a fost pre-
zentat la ONU de către Tudor 
Ulianovschi, ministrul de Ex-
terne de atunci al R. Moldova. 
Împotriva votării rezoluției au 
votat 15 state.

Cele 15 țări care au votat 
împotriva adoptării rezoluți-
ei privind retragerea trupelor 
militare ruse de pe teritoriul R. 
Moldova sunt Federația Rusă, 
Armenia, Belarus, Bolivia, Bu-
rundi, Cuba, Coreea de Nord, 
Iran, Myanmar, Nicaragua, 
Sudanul de Sud, Sudan, Syria, 
Venezuela și Zimbabwe.

rării, Victor Gaiciuc, de către 
ambasadorul SUA în Republica 
Moldova, Dereck J. Hogan.

Ştirea a fost tratată cu o doză 
mare de ostilitate de către media 
rusă, cu titlu că aceasta va fi con-
siliera ministrului Gaiciuc, astfel 
Ministerul a fost nevoit să vină 
cu o reacție: 

„În legătură cu apariția mai 
multor comentarii și întrebări din 
partea cetățenilor și mass-media 
cu privire la numirea recentă a 
unui expert din partea SUA în 
Direcția Transformare a Minis-
terului Apărării, precizăm urmă-
toarele:

Republica Moldova este un stat 
neutru, iar numirea expertei Ka-
ren Bonaby în această funcție nu 
contravine statutului de neutra-
litate prevăzut în Constituția Re-
publicii Moldova și nu reprezintă 
o intervenție în activitățile interne 
ale Armatei Naționale.  

„Experta americană nu este 
angajată a Ministerului Apără-
rii, prin urmare instituția nu va 
suporta cheltuieli pentru achita-
rea salariului sau alte cheltuieli 
în acest sens. Aflarea expertei în 
Direcția Transformare a Minis-
terului Apărării este finanțată în 
totalitate de Guvernul SUA;

– Karen Bonaby a fost desem-
nată în calitate de expertă în do-
meniul programelor de asisten-
ță direcționate spre dezvoltarea 
Armatei Naționale. Doamna Bo-
naby va deține funcția de expertă 
în cadrul Direcției Transformare 
și NU este consiliera ministrului 
Apărării”, anunță Ministerul Apă-
rării al Republicii Moldova.

Ministerul Apărării precizează 
că „ Karen Bonaby nu este repre-
zentantă a NATO, ci expertă din 
partea SUA desemnată în contex-
tul relațiilor de colaborare bila-
terale stabilite între cele două 
instituții de apărare”.

În emisiune s-a făcut aluzie la 
posibilele sfaturi pe care ar putea 
să le ofere noua expertă și dacă 
Moldova va da curs acestora: „se 
vor spăla cu sânge și nu vor reuși 
să fugă până la aeroport și nimeni 
nu îi va apăra. Pe toți o să vă prin-
dem, este o țară mică, două ore 
și e gata cu această țară. Acolo se 
află contingente extrem de pre-
gătite, ei jumătate de Europă pot 
să cucerească. Ei trebuie să stea 
cuminți și să tacă!”, a declarat 
oficialul rus. 

Toate atacurile asupra Republi-
cii Moldova și asupra noului preșe-
dinte ales au început după ce Maia 
Sandu a declarat presei ucrainene 
că va pleda pentru retragerea tru-
pelor ruse din stânga Nistrului. 
Aceeași afirmație a fost reiterată 
și la televiziunea publică. „Aceasta 
este poziția Republicii Moldova 
dintotdeauna, nu este o noutate, 
este doar o continuare a poziți-
ei corecte a Republicii Moldova. 
Toate guvernările în Republica 
Moldova au avut aceeași poziție că 
acest grup operativ al forțelor ruse 
trebuie să se retragă și munițiile 
trebuie retrase. Eu voi continua, 
pentru că este foarte important 
să ne fie respectată integritatea 
teritorială și independența țării”, 
a menționat Maia Sandu.  

Sursa: zonadesecuritate.md. 
Autor: Irina Tabaranu
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Stop-cadru la CNC
Criza financiară continuă din Republica 

Moldova nu este singurul motiv din 
care domeniul cinematografiei a rămas 
cu zeci de ani în urmă în comparație 

cu țările vecine. Bugete reduse, lupte politice, 
lacune în legislație, dar și diverse erori ale 
funcționarilor publici. O problemă de acest 
ordin are loc în selectarea și numirea în funcție 
a noului director al Centrului Național al 
Cinematografiei (CNC), proces de care se face 
responsabil Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării (MECC). 

P R I V I R E A

CNC-ul este fără director de 
aproape opt luni, între timp la 
MECC s-au schimbat deja trei 
miniștri. La începutul lunii apri-
lie, MECC anunța concurs pen-
tru ocuparea funcției de director 
al CNC. Dosarele candidaților 
au fost depuse până la data de 
11 mai. Concursul propriu-zis a 
avut loc abia peste patru luni, pe 
23 septembrie, iar numele câști-
gătorului, producătoarea de film 
Valentina Iusuphodjaev, a fost 
anunțat abia pe 16 octombrie. 

La două luni distanță de la se-
lectarea noului director al CNC, 
Guvernul R. Moldova încă nu a 
emis o hotărâre de numire oficială 
în funcție a noului candidat selec-
tat. Acest lucru nu s-a întâmplat 
din cauza că MECC nu a trimis 
dosarul către Cancelaria de Stat, 
care, la rândul ei, ar fi trebuit să-l 
includă pe ordinea de zi la o șe-
dință de Guvern.

Valentina Iusuphodjaev, can-
didata selectată pentru funcția de 
director al CNC, spune că deși, 
conform regulamentului, minis-
terul este obligat să anunțe perso-
nal candidații despre rezultatele 
concursului, ea a aflat noutatea 
parcurgând într-o dimineață si-

Sergiu BEJENARI

te-ul ministerului. 
„A trecut ceva timp ca, până 

la urmă, ei să mă cheme să aduc 
unele acte pentru completarea 
dosarului, apoi iar a mai trecut 
timp. Mă gândeam că, probabil, 
ei așteaptă să treacă alegerile. Am 
sunat la Secția resurse umane și 
am cerut o audiență, însă mi-au 
zis că nu se permite din cauza pan-
demiei. Am încercat să aflu și nu-
mărul de înregistrare al dosarului, 
însă șeful secției, Nicolae Ghenciu, 
mi-a spus că nu-l ține minte și s-a 
eschivat de la un răspuns concret 
ca până la urmă să înțeleg că ei 
nu au trimis dosarul. Scuzele erau 
că trebuie să mai coordoneze cu 
cineva.” 

„Această întârziere 
afectează tot domeniul 
cinematografic”

Nici reprezentantul consiliului 
de administrare al CNC, Veaceslav 
Reabcinschi, nu înțelege din ce 
cauză se tărăgănează această situ-
ație. „Eu am încercat să aflu, dar 
nu am reușit, unde este reține-
rea, la minister sau mai departe, 
la guvern. Pentru că directorul 
CNC-ului trebuie să fie confirmat 
la guvern. Concursul a avut loc, 
a fost desemnat câștigătorul, iar 
două luni de zile se reține numirea 
în funcție. 

Această întârziere afectează tot 
domeniul cinematografic pentru 
că directorul este una din persoa-
nele responsabile de politicile din 
domeniul cinematografiei. Vizi-
unile și abordarea lui sunt im-
portante pentru dezvoltarea de 
mai departe a cinematografiei”, a 

comentat Veaceslav Reabcinschi.
În căutarea răspunsului am 

vorbit cu Adriana Derevici, con-
sultantă superioară la Direcția 
arte și industrii creative din ca-
drul MECC, care ne-a spus că a 
bătut de nenumărate ori la ușa 
resurselor umane de la minister 
și a întrebat care este situația. „Mi 
s-a spus să stau liniștită că totul 
va fi bine. Liniștit poți să stai cinci 
zile, apoi lucrurile trebuie să se 
miște îndată după concurs, dar 
nu peste două luni.” 

Am încercat să luăm legătura 
cu reprezentanții Secției resurse 
umane din cadrul MECC. Şeful 
secției, Nicolae Ghenciu, nu ne-a 
răspuns la apelurile telefonice (nici 
la numărul de serviciu, nici la cel 
personal), iar consultanta princi-
pală de la resurse umane, Angela 
Bostan, responsabilă de recepți-
onarea dosarelor, nu a vrut să ne 
răspundă la întrebări, direcționân-
du-ne la departamentul de presă, 
fără a oferi vreun comentariu.

Lacune în legislație 
și deadline-uri date 
peste cap

Pentru a afla care sunt cauze-
le acestor întârzieri și motivele 
lipsirii de dreptul de a munci 
în funcția selectată, Valentina 
Iusuphodjaev a lansat o petiție 

către prim-ministrul Ion Chicu, 
ministra MECC, Lilia Pogolșa, 
Inspectoratul de Stat al Muncii 
și Centrul Național Anticorupție. 

Juristul spune că nici Legea cu 
privire la funcția publică și sta-
tutul funcționarului public, nici 
Regulamentul cu privire la ocu-
parea funcției publice prin con-
curs nu prevăd termenele în care 
persoana învingătoare urmează a 
fi numită în funcție printr-un act 
administrativ. 

Cu toate acestea, există  o „la-
cună, care într-o oarecare măsură 
creează o stare de incertitudine 
și poate fi folosită în defavoarea 
câștigătorului, însă nu înseamnă 
că această stare poate dura la ne-
sfârșit. Luând în considerație că 
raporturile în cauză sunt de natu-
ră administrativă, este imperativ 
să ne referim la art. 60 din Codul 
administrativ, conform căruia este 
prescris că termenul general în 
care o procedură administrativă 
trebuie finalizată este de 30 de 
zile, dacă legea nu prevede altfel. 
Astfel, autoritatea responsabilă 
de numirea candidatului învin-
gător a avut la dispoziție 30 zile 
pentru emiterea actului necesar, 
în cazul în care procedura nu a 
devenit complexă”, explică juristul 
Anatoli Albin.

Secretarul de stat în domeniul 
culturii din cadrul MECC, Andrei 

Chistol, ne-a asigurat că dosarul 
a fost transmis către Cancelaria 
de Stat. Ulterior, dacă nu vor fi 
solicitări din partea cancelariei, 
dosarul va fi discutat în cadrul 
ședinței de guvern. 

„Va fi săptămâna aceasta sau 
săptămâna viitoare, nu noi de-
cidem, ci cancelaria care pune 
subiectul pe ordinea de zi. Eu, în 
calitate de secretar de stat, am 
fost responsabil de procedura de 
concurs. Așa cum stabilește regula-
mentul, procesul-verbal a fost pre-
zentat în cinci zile. În regulament 
nu este un termen care să spună 
când trebuie să fie prezentat la gu-
vern. Au mai fost niște documente 
suplimentare care au fost solicita-
te de la candidatul câștigător. Pe 
această filieră a fost responsabil 
departamentul resurse umane”, 
a comentat Andrei Chistol. 

Nu este pentru prima dată când 
autoritățile publice se apucă de 
lucru doar după ce subiectul este 
discutat pe platformele social me-
dia și în presă. Conform regula-
mentului, directorul CNC este 
numit prin hotărâre de guvern la 
propunerea MECC, în baza unui 
concurs public desfășurat de mi-
nister. Când va fi numită oficial în 
funcție câștigătoarea concursului 
nu este clar. Până va fi emisă ho-
tărârea de guvern, CNC-ul rămâne 
fără director. 

La data de 10 decembrie a fost săr-
bătorită Ziua internațională a drepturi-
lor omului. În acest an se împlinesc 72 
de ani de la adoptarea și proclamarea 
Declarației Universale a Drepturilor 
Omului (DUDO) de către Adunarea 
Generală a Organizațiilor Națiunilor 
Unite (ONU).

În Republica Moldova sunt foarte 
des încălcate drepturile și libertățile 
fundamentale ale omului. Conform stu-
diilor din ultimii ani, cel mai des este 
încălcat dreptul la sănătate, la protecția 
socială, la educație, la muncă și condi-
țiile prielnice de muncă, la un proces 
echitabil, la integritatea fizică și psihică, 
la egalitate și nediscriminare, la infor-

mație, libertatea opiniei și exprimării, 
accesul la informație etc. Responsabile 
de încălcarea drepturilor omului în R. 
Moldova se fac autoritățile publice. 

Printre drepturile garantate de 
DUDO se numără drepturile civile, 
politice, economice, procedurale și 
sociale. Declarația a fost adoptată pe 
10 decembrie 1984, de către cele 58 de 
state membre ale Adunării Generale 
ONU. Republica Moldova a aderat la 
ONU în anul 1992. 

Dacă vă este lezat un drept, nu ezitați 
să apelați la poliție, la organizațiile so-
cietății civile, la avocatul poporului și la 
instituțiile mass-media independente. 

S.B. 

72 de ani de la adoptarea DUDO

Imagine simbol, sursa: cbn.co.za
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Ființa umană, între 
biologie și religie

Pe 6 decembrie a avut loc premiera unui 
videoclip nou, lansat de Maria Iliuț în co-
laborare cu Nicolae Gribincea. Videoclipul 
debordează de umor, vitalitate, e bogat în 
culori, emană căldură și duioșie. Piesa este 
intitulată „Tot mi-o zis mămuca me”, inter-
pretată de Maria Iliuț și Nicolae Gribincea. 

Muzica aparține Mariei Iliuț, iar tex-
tul vine din folclor. De aranjament a avut 
grijă Mihai Amihalachioaie. Piesa a fost 
acompaniată de către Orchestra „Busuioc 
Moldovenesc”, dirijată de Mihai Amiha-
lachioaie. Producția video îi aparține lui 
Marin Iliuț.

I.N.

Maria Iliuț și Nicolae Gribincea 
au lansat piesa 
„Tot mi-o zis mămuca me”

Pandemia a făcut ravagii în 
viața culturală de la noi, sălile de 
teatru au stat mai mult închise în 
2020, totuși, câteva spectacole de 
înaltă ținută artistică au fost reali-
zate în stagiunea curentă, printre 
ele distingându-se „Martiri” de 
Marius von Mayenburg, în regia 
Luminiței Țâcu, producție a Tea-
trului Poetic „Alexei Mateevici”. 

Rădăcinile violenței 
în piesa „Martiri”

Piesa „Martiri” de Marius von 
Mayenburg (traducerea din ger-
mană de Elise Wilk) ne prezintă o 
confruntare pe viață și pe moarte 
dintre concepte, principii, aspira-
ții, dezvăluind modul cum ura se 
revarsă peste oameni, acoperind 
și anulând, de fapt, multe dintre 
falsele declarații de dragoste pe 
care semenii le rostesc în virtu-
tea inerției, fără a le justifica în 
existența reală. Tânărul dramaturg 
Marius von Mayenburg are curajul 
de a săpa în psihicul uman și în 
contextul istoric până dă de ră-
dăcinile violenței, ale agresivității 
extreme. În viziunea sa regizorală, 
Luminița Țâcu accentuează radica-
lismul, nonconformismul textului 
dramatic, aducând în fața publicu-
lui secvențe șocante ale cotidianu-
lui, iar în derularea vertiginoasă a 
acestora deslușim oroarea, setea 
de putere, multitudinea de măști 
sub care se poate ascunde o crimă. 

Spectacolul este montat cu 
sprijinul Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării din RM și 
Centrului Cultural German AK-
ZENTE/ Goethe-Zentrum Chiși-
nău, constituind un punct de reper 
în peisajul teatral basarabean. 
Scenografia bazată pe mobilita-
te, sugestivitate, pe interconexi-
unea dintre simbol și elemente 
ale realului, este semnată de Irina 
Gurin. Teatrul Poetic „Alexei Ma-
teevici” reușește să valorifice la 
maxim un spațiu de dimensiuni 
reduse, realizând un spectacol 

percutant, complex, în care sunt 
puse în dezbatere probleme ma-
jore ale actualității. Spectacolul 
oferă unor actori tineri și foarte 
tineri o platformă de creativitate, 
de afirmare, posibilități de a des-
coperi chei personale în abordarea 
unui rol.

Fanatism religios 
și pasiunea pentru 
cunoaștere

Eroina piesei este Erika Roth, 
profesoară de biologie, chimie, ge-
ografie. Ea își apără cu fervoare 
dreptul la libertatea spiritului și la 
demnitatea sa de om al cetății, des-
chis spre provocările cunoașterii. 
Pentru ea, cunoașterea e un soi de 
religiozitate. În numele principiilor 
sale, Erika Roth execută în final 
un ritual apropiat de cel al cru-
cificării: își bate cuie în picioare, 
arătându-le celor din jur că locul 
său este aici, în școală, și misiunea 
sa este de a preda biologie, chimie, 
geografie, chiar dacă e amenința-
tă de fanatismul religios al unuia 
dintre elevi și de indiferența, gelo-
zia, ura colegilor de breaslă. Elena 
Frunze-Hatman, în rolul Erikăi, 
impresionează prin autenticitate, 
forță de convingere, o naturalețe și 
o lipsă de patetism îmbinată cu o 
sensibilitate cutremurătoare.

Cel cu care se confruntă profe-
soara Roth, elevul Benjamin Sü-
del, întruchipat de Eugen Prisăca-
ru, este de asemenea un personaj 
central, el își impune punctul de 
vedere cu vehemență, cu furie, 
cu un sincer sentiment al revol-
tei, își folosește inteligența scli-
pitoare pentru a obține, cu orice 
preț, superioritatea. Semne ale 
maturității, ale unor largi dispo-
nibilități profesionale vedem în 
jocul tânărului actor Eugen Pri-
săcaru, o speranță a scenei noas-
tre. Remarcabilă, și capacitatea 
de transfigurare a tânărului actor 
Ion Liulica (Georg Hansen), ne 
uimește aptitudinea sa de a reda 

vulnerabilitatea și duioșia perso-
najului său, un elev cu dizabilități, 
poreclit Schilodul.

Remarcabile, partiturile tutu-
ror celorlalte personaje din piesă: 
Mama interpretată de Nina Lefter, 
Preotul Dieter Menrath înfățișat 
de Valentin Delinschi, Direc-
toarea întruchipată de Cătălina 
Budu, Profesorul de sport Markus 
Dorflinger jucat de Victor Untilă, 
Eleva–Mihaela Chiu și profa de 
canto, jucată de Jastina Sajin.

Un ansamblu actoricesc care 
funcționează cu precizie și în 

deplină concordanță cu viziunea 
regizorală ce urmărește pas cu pas 
evoluția personajelor până la dez-
legarea paroxistică a încleștării 
unor forțe opozante.

Un spectacol-avertisment

„În teatru nu poate să fie vorba 
despre a le arăta oamenilor cine 
are dreptate. Dacă arăt o crimă 
pe scenă, nu sugerez că ar trebui 
să ne comportăm așa. Teatrul tre-
buie să atace, așa că aș prefera să 
arăt pe scenă un personaj incorect 
politic decât unul corect politic, 
ca să ofer o piesă relevantă poli-
tic. Altfel, se ajunge la o predică 
bisericească, care le propovădu-
iește celor care gândesc ca noi. 
Ceea ce ar fi plictisitor și deloc 
provocator pentru intelect. Dacă 
văd ceva groaznic, asta mă pune 
în mișcare”, afirmă dramaturgul 
Marius von Mayenburg, autorul 
piesei „Martiri”.

Actrița Nina Lefter (Mama în 
spectacol) ne-a mărturisit, după 
premiera cu „Martiri”: „Timp de 
aproape douăzeci de ani am tru-
dit pe scena Teatrului „Licurici”. 
Când Luminița Țâcu m-a distribu-
it în spectacolul „Martiri”, m-am 
speriat, dar omul responsabil din 
mine m-a încurajat în realizarea 
rolului unei mame frustrate, ne-
putincioasă în gestionarea situa-
țiilor aproape fără ieșire produ-
se de fiul ei, un adolescent care 
trece printr-o criză. E un specta-

col-avertisment, cu tentă socială, 
deloc ușor pentru mine, dar pe cât 
de mari sunt emoțiile, ce survin 
cu o zi-două înainte de spectacol, 
pe atât de mare e plăcerea de a fi 
alături de colegii de scenă și de 
a descoperi, cu fiecare spectacol 
jucat, noi subtilități ale acestui 
personaj. Mulțumesc, Luminița 
Țâcu, pentru încredere!”.

Actrița Elena Frunze-Hatman, 
directoare a Teatrului Poetic „A. 
Mateevici”, a declarat pentru GA-
ZETA de Chișinău: „Această piesă, 
chiar dacă se încadrează într-o 
extremă la nivel de idei și concep-
ții, are un spațiu bine-meritat  în 
politica repertorială a Teatrului 
„Alexei Mateevici”. Cu atât mai 
mult cu cât este un text atât de 
poetic. De asemenea, răspunde 
direct cerințelor spectatorului sec. 
XXI. Teatrul trebuie să surprindă, 
abordând problemele sociale și 
fragilitatea umanismului tot mai 
provocată  de perturbările impre-
vizibile ale contemporaneității. 
Nu este, nicidecum, o replică sau o 
lovitură Bibliei sau Bisericii, ci re-
liefează două ideologii fundamen-
tale, religia și știința, interpretate 
și abordate impulsiv și pe alocuri 
eronat. Este un spectacol-avertis-
ment, pentru ca să nu ne temem 
să spunem lucrurilor pe nume”.

Abia așteptăm redeschiderea 
teatrelor, pentru a vedea spectaco-
le de calitate în Chișinău, inclusive 
piesa „Martiri”.

Irina NECHIT 
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A fost vernisată o expoziție a 
fotografului Nicolae Răileanu 

I N  M E M O R I A M

Expoziția este dedicată regreta-
tului fotograf al muzeului, Nicolae 
Răileanu, care ar fi împlinit pe 3 
decembrie 70 de ani de la naș-
tere. Aceasta cuprinde fotografii 
ale regretatului artist, imagini cu 
chipul său realizate de către co-
legi, obiecte personale etc.

Solicitat de agenție, directorul 
instituției, scriitoarea Maria Şlea-
htițchi, a menționat că Nicolae 
Răileanu și-a dedicat viața artei 
fotografice și documentării vieții 
Uniunii Scriitorilor din Moldova.

Potrivit sursei citate, maestrul 
a lăsat în urma sa o arhivă foto-
grafică inestimabilă, o adevăra-
tă istorie în imagini a literaturii 
române din stânga Prutului. În 
bună parte, obiectivul lui Nico-
lae Răileanu a fost orientat spre 
scriitori, spre viața literară și cul-
turală din Moldova, dar fotograful 
a surprins și multiple evenimente 
social-politice care s-au desfășu-
rat pe parcursul a patru decenii.

„Nicolae Răileanu intenționa 
să-și adune opera într-un album 
fotografic. Nu a ajuns să-l vadă, 
dar visul i s-a împlinit totuși, 
chiar dacă postum, cu ajutorul 
unuia dintre devotații săi prieteni. 

Albumul lui Nicolae Răileanu și 
Mihai Ştefan Poiată, „Scriitorii 
când nu scriu...” a văzut lumina 
tiparului anul curent. Criticul 
Eugen Lungu menționa că „Ar fi 
fost profund nedrept dacă Nicolae 
Răileanu, omul care a știut să păs-
treze pentru viitorime imaginile 
celor care au creat cartea la noi 
(uneori aceștia fiind înfățișați și 
cu muzele lor în brațe), nu figura 
și el barem într-o carte. Iată însă 
că i s-a făcut, în sfârșit, dreptate: 
cronicarul ce eternizase fotografic 
viața literară de aici a devenit el 
însuși autor și personaj de carte. 
Datorăm această minune lui Mihai 
Ştefan Poiată, prietenul lui Nico-
lae Răileanu”, a precizat Maria 
Şleahtițchi.

Nicolae Răileanu s-a născut pe 
3 decembrie 1950 în satul Cobus-
ca Veche, raionul Anenii Noi. A 
urmat Şcoala medie internat nr. 
1 din orașul Chișinău. A activat în 
calitate de fotograf la Ministerul 
Afacerilor Interne din RSSM. Din 
4 iunie 1975 și până la sfârșitul 
vieții a fost fotograf, apoi șef de 
laborator fotografic la Muzeul 
Național de Literatură Română, 
numit inițial „Dimitrie Cantemir”, 

Sub egida Ministerului Educației, Culturii 
și Cercetării și în colaborare cu Uniunea 
Scriitorilor din Moldova și Asociația pentru 
Arhive și Documente Fotografice, Muzeul 

Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” 
a vernisat la 3 decembrie, în sala cu oglinzi a 
Casei Scriitorilor, expoziția cu genericul „Nicolae 
Răileanu, fotograful fără duminici” (curator – 
Nicolae Pojoga, maestru fotograf și muzeograf), 
informează Moldpres.

Dragi cititori, Am inaugurat o nouă 
rubrică – Imaginea comentată

Vă reamintim că, săptămânal, vom publica o fotografie sau o altă 
imagine pe care vă propunem să o comentați. Vă oferim astfel prilejul 
să vă exercitați puterea Dvs. de imaginație și de duh, știind că publicul 
nostru este unul dintre cele mai elevate.

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

Lunar, cele mai spirituale replici vor fi jurizate de consiliul redacției, 
iar autorii câștigători vor fi premiați cu un abonament la GdC. 

Publicăm replicile Dvs. în ordinea în care le-am primit. Vă rugăm să păstrați decența și bunul-simț.
Dumitru Cernea, 86 de ani, „un alegător bine informat și sfătos, din inimă și os”, după cum se 

prezintă chiar domnia sa, ne-a trimis două variante de comentariu:
„După privire, mască și aspect,/ Ne-am ales cu-o belea 

în Parlament.
În această foto fără pasaj,/ E un retrograd mascat oranj”.
„Chiar cu masca lui pe bot,/ Tot nebun și tot netot”, 

Volodea Untilă, Chișinău.
„De s-ar duce la coridă, ar fi un bou în fața unui taur...”, 

Pavel Moisei, Chișinău.
„Ăsta nu prea știe carte,/ Dar de scaun are parte!...”, 

Mao pentru Maia, Chișinău.
„Scufița Roșie” – de păpat am mai păpa, dar s-au ter-

minat „pateurile”;
„Fruntea crește, se-nroșește,/ Capul neadevăr grăiește”, 

Titus Pociumbanu, s. Ciuciulea, Glodeni.
„Cinci socialiști cu Dodon și toți hoți, păliți cu o lovitură. 

Jos cu ei! La pușcărie, chiar dacă niciunul nu e Vanga”, 
Liviu Zagrencu, Chișinău.

„Fantomas, te-ai „pricălit”/ Cu-n proiect de lege aiurit, 
/ Să-i convină lui Dodon/ În convenția „Şordon”,/ Dacă nu 
ai păr pe cap/Mintea ta nu ni-i pe plac...”,   V. Castraveț, 
s. Hârtopul Mic, Criuleni.

Publicăm o altă imagine, pe care vă invităm să 
o comentați.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

ulterior „Mihail Kogălniceanu”. În 
anul 2000, Nicolae Răileanu a fost 
decorat cu Medalia „Mihai Emi-
nescu”, iar în 2015 i s-a conferit 
titlul onorific „Maestru în Artă”. 
S-a stins din viață în data de 18 
noiembrie 2018. La un an de la de-
ces, prietenii și colegii, împreună 
cu membrii Uniunii Scriitorilor 
din Moldova, au instalat o placă 
comemorativă pe clădirea Casei 
Scriitorilor, sub geamurile unde 
Nicolae Răileanu a avut timp de 
mai bine de patru decenii biroul 
și laboratorul său.

Expoziția va fi deschisă până 
la 23 decembrie. 

Moldpres

Țara noastră-i minunată,
Cum o alta nu găsești,
Cam un ar sau o postată
Din moșiile rusești!

Ce moșii? O parte bună
Din tot globul pământesc,
Adunată împreună
Sub bocancul cel rusesc!

Tara noastră de o vreme
Liberă se vrea, firește,
Dar, chiar și atunci când geme,
E-njurată tot rusește!

Jefuită și furată
Ca pe vremea lui Kotovski,
Astăzi e amenințată
De banditul Jirinovski!

Țara asta rabdă multe
Şi toți hoții îi hrănește,
Pușlamalele inculte
Azi trăiesc în ea regește!

N-are pâine, n-are sare,
Şi se teme să și moară,
Făr-un ban de-nmormântare,
Omul simplu de la țară!

Țara-n care se împarte
Tot ce-avem la drumul mare,
Prostul ce nu știe carte
E stăpân pe fiecare!

Ne consideră o turmă
La alegeri toți gușații
Şi-apoi râd de noi pe urmă,
Când se văd, din nou, în rații!

Țara asta parcă este,
Parcă-ar fi, dar greu există,
Colț de rai și de poveste
Pus pe-o strâmbă, veche pistă!

Pe-un pământ sfințit de glorii,
Ce răsuflă românește,
Speriați sunt trădătorii:
Țara mică se trezește!

Țara mea
S a l t i m - b a n c

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

Baptismul a apărut ca o confe-
siune creștină, ca protest împo-
triva bisericii anglicane oficiale 
întemeiată de John Smith, care 
în 1606 fuge în Olanda; de aici, 
prin Roger William, secta ajunge 
în America, unde a continuat să se 
dezbine. În Europa a apărut după 
1834 și s-a răspândit în toate țări-
le. Susține că Biblia este singura 
normă de credință și de morală, 
dintre cele șapte taine admite doar 
botezul, care se administrează nu-
mai celor adulți, neagă Tradiția 
și respinge ierarhia bisericească, 
venerarea Fecioarei Maria, crucea, 
icoanele și rugăciunile la înmor-
mântare. În Basarabia a apărut în 
a doua jumătate a secolului XIX. 
Fiind o structură religioasă im-
portantă din Basarabia și RSSM, 
ea a fost și este cea mai răspân-
dită, bine organizată și puternică 
organizație religioasă.

Din cauza necesității unei re-
forme urgente a Bisericii Ortodo-
xe din Moldova, a aflării sale sub 
influența și conducerea Bisericii 
Ortodoxe Ruse, din cauza cadre-
lor slab pregătite, ce păstoresc 
în lăcașurile sfinte, unii creștini 
ortodocși din Republica Moldova 
schimbă credința strămoșească 
pe cea baptistă sau pe alta. Acest 
fapt ar trebui să-i îngrijoreze pe 
cei din vârful conducerii spirituale 
oficiale a țării și să nu se lase fo-
losiți de structurile politice aflate 
la cârma statului.

În perioada anilor 1918-1940 
și 1941-1944, adică atunci când 
Basarabia era unită cu Țara, co-
munitatea baptistă avea practic 
în majoritatea cazurilor (în afara 
ultimilor decizii ale Mareșalului 
Ion Antonescu) drepturi egale cu 
credincioșii ortodocși din Româ-
nia. Odată cu ocupația sovietică 
din 1944, lucrurile s-au schimbat. 
Politica stalinistă s-a lăsat ca o 
noapte neagră asupra Basarabiei. 
Faptul că comunitatea religioasă 
baptistă avea centrul peste hotare 
complica situația acesteia și crea 
condiții favorabile pentru afla-

rea în vizorul organelor puterii 
de stat, inclusiv al celor de forță.

Vom face dezvăluirile arhivis-
tice și investigațiile documentare, 
care pun în evidență metodele sta-
liniste de luptă împotriva oricărei 
credințe religioase, mijloace de 
dezbinare și lichidare a comuni-
tăților, de înjosire a omului cre-
dincios.

Un rol important în realizarea 
planurilor staliniste, autoritățile 
sovietice îl vedeau în dirijarea co-
munităților religioase prin pro-
movarea cadrelor lor la diferite 
funcții de cult la toate nivelurile. 
În cazul când acest lucru nu le 
reușea, ei începeau să facă pro-
bleme comunităților religioase 

cu înregistrarea, cu locașul, cu 
vecinii, și multe altele, până își 
atingeau scopul sau măcar infil-
trau oamenii NKVD-ului în aceste 
comunități cu scopul de a le dez-
bina, demoraliza prin defăimarea 
unor persoane concrete. Ținând 
cont de faptul că istoria trebuie 
să aibă o acoperire documentară, 
recurgem și noi la aceste izvoare 
pentru a documenta afirmațiile 
de mai sus.

Într-un răspuns la o scrisoare a 
Împuternicitului Consiliului pen-
tru problemele cultelor religioase 
din RSS Moldovenească, unul din 
stăpânii de la Moscova în persoa-
na lui Iu. Sadovski, vicepreședin-
tele Consiliului pentru probleme-

Atitudinea autorităților 
sovietice față de credința 
protestantă baptistă (1)

Actuala Uniune a Bisericilor Creștine 
Evanghelice Baptiste din Moldova după 
ocupația Basarabiei de către trupele 
sovietice în 1944 se numea Comunitatea 

Evangheliștilor-Creștini Baptiști din RSSM.

le cultelor religioase de pe lângă 
Sovietul Comisarilor Norodnici 
(un fel de Consiliu de Miniștri – 
Al. M.) îl învăța pe Deseatnikov, 
subalternul de la Chișinău:

„La numărul 030 din 
21.09.1945 vă comunicăm:

1. Pentru conducerea comu-
nităților evanghelist-creștine și 
baptiste din RSS Moldovenească 
de la Consiliul Unional al Evan-
gheliștilor creștini și baptiști, 
în timpul cel mai apropiat, va fi 
numit Împuternicitul – tot el va 
fi și presbiterul în a cărui compe-
tență vor fi și ungerea (aproba-
rea) presbiterilor comunităților 
evanghelist-creștine și baptiste. 
Însă odată ce această numire în 
funcție încă nu s-a produs, dar 
să reținem înregistrarea comu-
nităților care de facto activează 
nu e nevoie, Consiliul vă reco-
mandă să propuneți conducă-
torilor comunităților depistate 
de dumneavoastră să se adre-
seze de urgență pentru a primi 

aprobarea respectivă la Consiliul 
Unional al Evangheliștilor Creș-
tini și Baptiști din or. Moscova, 
în același timp trimiteți la Con-
siliul pentru cultele religioase 
pe lângă SCN al URSS părerea 
dumneavoastră despre cine ar 
putea fi înaintat în funcția de 
conducător al comunității, dar 
nu înainte de a vă consulta cu 
organele respective.

 Cred că cititorul a înțeles 
despre care organe este vorba! 
Corect! NKVD!

Într-un material documentar 
pe tema aceasta, publicat anterior 
în „Analele Ştiințifice ale Univer-
sității de Stat din Moldova (vol. 
III), secția „Ştiințe socio-umanis-

tice” accentuam că Împuternicitul 
Consiliului pentru problemele cul-
telor religioase pentru RSS Mol-
dovenească, indiferent cine ar fi 
fost în această funcție – Ivanov, 
Petrov sau Sidorov – era obligat 
să colaboreze cu toate organele 
statului, inclusiv și îndeosebi cu 
NKVD-ul, predecesorul KGB-ului. 
Cu toate că, în documentul pro-
pus nu este vorba de comunitatea 
baptistă, ci de „Oastea Domnului”, 
acesta totuși prezintă o dovadă 
de un contact bine pus la punct 
dintre împuternicit și poliția se-
cretă sovietică:

SECRET

Ministrului  Securității de Stat 
al RSSM

General-maiorului t. Mordo-
veț I.L.

Potrivit informațiilor pe care 
le dețin, în satul Caplani, raionul 
Olănești, activează un grup ile-
gal de sectanți denumit „Oastea 

Domnului”, care se adună noap-
tea pentru rugăciuni.

Cele expuse mai sus le comunic 
pentru informare. 

14.04.1950
Împuternicitul Consiliului 

privind cultele religioase pentru 
RSSM, S. Kolesnik 

Fiind considerate antisovieti-
ce prin ideologia lor  antiateistă, 
structurile religioase din RSSM, 
care erau diametral opuse ideo-
logiei marxist-leniniste, au fost 
puse în „lista neagră” a bolșevi-
cilor spre lichidare. Drept dovadă 
în sprijinul celor afirmate mai sus 
poate servi și scrisoarea secretă 
semnată de cunoscutul poet din 

RSSM, Emilian Bucov, care în 
anul 1950 avea funcția de locți-
itor al Președintelui Consiliului 
de Miniștri al RSS Moldovenești, 
adresată lui Poleanski I. V., Preșe-
dintele Consiliului privind cultele 
religioase de pe lângă Consiliul de 
Miniștri al URSS:

SECRET

Comunitatea religioasă a 
Evangheliștilor-Creștini Baptiști 
din s. Tătărăști, raionul Cahul, 
încalcă sistematic legislația so-
vietică privind cultele religioase, 
de asemenea și Decretul Sovnar-
komului „Despre separarea Sta-
tului și a Educației de Biserică” 
din 23 ianuarie 1918. 

Au fost stabilite cazuri când 
conducerea și membrii comuni-
tății religioase s-au amestecat în 
activitatea colhozului și au fă-
cut agitație interzisă îndreptată 
împotriva măsurilor întreprin-
se de organele puterii. Ținând 

cont că s. Tătărăști este situat la 
frontieră, Consiliul de Miniștri 
al RSS Moldovenești consideră 
necesar ca comunitatea religi-
oasă a E.C.B. din s. Tătărăști să 
fie scoasă de la înregistrare, iar 
casa de rugăciuni să fie închisă. 

Drept motiv pentru aceste acți-
uni au servit refuzul și propaganda 
comunității împotriva organizării 
colhozului și refuzul de a participa 
la clăci bolșevice, așa-numitele 
subotnice și duminicale. Tot prin-
tre motive se numără și faptul că, 
la 23 iulie 1950, comunitatea reli-
gioasă baptistă din localitate s-a 
rugat pentru Trumen, ca acesta 
să nu arunce bomba atomică în 
zonele unde locuiesc baptiști.

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Se presupune că acest „auto-
graf” ar aparține unui genist so-
vietic, care, imediat după reocu-
parea Chișinăului (august 1944), a 
participat la operația de deminare 
a orașului, șarjele explozive fiind 
plantate cică de „ocupanții ger-
mano-români”.

De fapt, aceste inscripții sunt 
un fals. Mai mult decât atât, 
ele denaturează cu rea-intenție 
adevărul pe care sovieticii l-au 
ascuns. 

În ce privește inscripția de pe 
zidul bibliotecii, doar numele Ku-
tepov este adevărat. Însă acest mi-
litar sovietic a plasat explozibilul 
încă în 1941. În acel an, cu câteva 
ore până la retragerea armatei ro-
șii din Chișinău, Kutepov a fost 
unul dintre cei care au aprins fi-
tilurile Bickford.

La 15 iulie 1941, agenții NKVD 
împreună cu geniștii au minat și 
au aruncat în aer cele mai im-
portante imobile din oraș: gara, 
stațiile electrice, turnurile de apă, 
morile, hotelurile, clădirile admi-
nistrative și culturale, catedrala 
și alte biserici, depoul, magazine-
le, depozitele etc. – în total circa 
100 de obiective. Ce a mai rămas 
neminat în oraș, inclusiv cartiere 
întregi rezidențiale, a fost pur și 
simplu incendiat.

Astfel, Chișinăul a rămas în 
ruine, distrugerile fiind atât de 

Cum a dinamitat Chișinăul 
genistul Kutepov 

Orășenii au observat probabil pe unele 
clădiri din Chișinău inscripții în 
limba rusă. Pe un perete al Bibliotecii 
Naționale pentru Copii „I. Creangă”, 

la intersecția străzii Pușkin cu Șciusev, se poate 
citi: „Осмотрено, мин нет, л–т В.И. Кутепов”. 
(Trad.: Verificat, deminat. lt. Kutepov) 

Locul acestor inscripții e la groapa de gunoi a istoriei

Accesul cu feribotul din și în cele cinci 
localități din platoul Cocieri ar putea fi 
blocat pe timp de iarnă, din cauza gheții 
pe râul Nistru. În acest sens, se impune 
identificarea căilor alternative de acces. 
Subiectul a fost discutat în cadrul primei 
vizite a vicepremierului pentru reintegrare, 
Olga Cebotari, în raionul Dubăsari, trans-
mite IPN. 

În cadrul vizitei s-a discutat despre 
libera circulație și căile de acces din și 
către cele cinci localități: Molovata Nouă, 
Roghi, Cocieri, Vasilievca, Corjova, Măhala 
și orașul Dubăsari. De asemenea, a fost 

abordată problema căilor de acces, ca ur-
mare a prezenței infrastructurii posturilor 
de control instalate neautorizat de către 
autoritățile autoproclamate de la Tiraspol 
și modalități de asigurare a liberei circulații 
a persoanelor, mărfurilor și a mijloacelor 
de transport.

Vicepremierul s-a întâlnit și cu adminis-
tratorul ÎS ,,Bacul Molovata”, Vitalie Gaț-
can. Aceștia au discutat necesitatea redes-
chiderii curselor unui feribot suplimentar 
pentru a spori capacitatea de transportare 
și pentru modernizarea infrastructurii por-
tuare și de transport.

Într-un comunicat de presă al Birou-
lui pentru reintegrare se menționează că, 
prezent la discuții, șeful Oficiului teritorial 
Chișinău al Cancelariei de stat, Veaceslav 
Anghel, a dat asigurări că se va implica 
personal în soluționarea unor probleme 
legate de amenajarea facilităților pentru 
pasagerii bacului.

Potrivit datelor Biroului, anul curent, 
numărul pasagerilor și al mijloacelor de 
transport ce au traversat Nistrul cu bacul 
a crescut semnificativ. Doar în prima ju-
mătate a anului, numărul de pasageri și 
mijloace de transport ce au utilizat feribo-

tul a crescut cu câte 12 mii de unități, iar 
volumul mărfurilor transportate a crescut 
cu 23 de mii de tone, până la aproape 70 
de mii de tone.

Prima vizită a Olgăi Cebotari în locali-
tățile din Zona de Securitate a avut loc în 
contextul invitației recepționate din partea 
Primăriei comunei Molovata Nouă privind 
finalizarea implementării a două proiecte 
finanțate prin intermediul Programului 
activităților de reintegrare a țării pentru 
anul 2020.

radiochisinau.md

Accesul cu feribotul spre localitățile din platoul 
Cocieri ar putea fi blocat iarna 

Gheorghe MĂRZENCU

mari încât puteau fi asemuite cu 
cele din Dresda, Koln, Varșovia, 
Berlin. 

(Este de remarcat aici că, după 
război, toate distrugerile și toate 
pierderile umane sovieticii le-au 
pus pe seama administrației ro-
mânești.)

V.I. Kutepov, prezentat ca au-
tor al acestei inscripții, a minat și 
a detonat și clădirile și depozitele 
aparținând Fabricii de cherestea 
din Chișinău, în dimineața de 15 
iulie 1941, împreună cu Lesnevski 
Trofim Dmitrievici.

Un document din arhivele ruse, 
desecretizate de curând, confirmă 
acest lucru conținând și o listă a 
mai multor imobile aruncate în 
aer în acea dimineață.

Astfel, în 1941, distrugătorii 
Chișinăului au comis crime de 
război fără termen de prescrip-
ție și trebuie trași la răspundere. 
Dar iată că propaganda sovietică 
a hotărât să facă eroi din acești 
criminali.

În anii 50, apoi pe la mijlocul 
anilor 60, în cadrul campaniilor 
de eroizare a ocupanților sovietici, 
propaganda bolșevică a hotărât să 
permanentizeze falsul. Astfel, au 
fost organizate grupuri de activiști 
care au reîmprospătat pe clădirile 
din oraș inscripțiile de tipul „Os-
motreno, min net…”. 

Aceste inscripții mincinoase 
sunt reînnoite și astăzi. Locul 
lor nu ar trebui să fie în spațiul 
public, ci la gunoiul istoriei. Ad-
ministrația municipală urmează 
să se documenteze în fiece caz în 
parte și să le elimine de urgență. 
Propaganda bolșevică trebuie să 
dispară din Chișinău, oricât de 
mult și-ar dori unii s-o camufleze 
sub stindardul „Pobedei”.

În acest scop, suntem gata să 

punem la dispoziția Consiliului 
Municipal și a Primăriei Chișină-
ului documentele istorice pe care 
le deținem și care dovedesc falsul.

Documente originale 
de arhivă 

1. Documentul de arhivă, se-
cret, în care figurează Kutepov 
ca distrugător al Chișinăului, în 
1941. Este anexa nr. 11 la raportul 
operativ din 6 iulie 1941 intitulată 
„Lista obiectivelor supuse misi-
unii speciale (aruncarea în aer 
și deteriorarea) din orașul Chi-
șinău”. Documentul este semnat 
de maiorul Semașko, șeful ser-
viciului ingineresc și de geniu al 
Corpului 35 de armată. Înscrisul 
cu numele Kutepov, sub nr. 23, 
l-am evidențiat.

Cităm din document:
„1.  Nusimovici, Pogrebneak 

V.I. au misiunea să arunce în 
aer pușcăriile 1 și 2, precum și 
clădirea „Svecinaya” de pe strada 
Pușkin.

…
23.  KUTEPOV, Lesnevski Trof. 

Dm. – dinamitarea Fabricii de 
cherestea din oraș.”

2. Un alt document care arată 
câte materiale explozive au folosit 
sovieticii la 15 iulie 1941. Cităm 
fragmentar documentul, în tra-
ducerea noastră.

„Seria B. 
Raport operativ nr. 19, sta-

tul-major al Corpului 35, pădu-
rea 4 km sud-est de Bulboaca, ora 
16.00, 17 iulie 1941.

1.  La 15.07.1941, la 8.30, au 
fost aruncate în aer și nimicite 
obiective militare, de transport 
și industriale din orașul Chișinău, 

conform listei expediate la 6 iulie 
1941, atașată la raportul operativ 
nr. 11.

Toate obiectivele selectate pen-
tru nimicire și deteriorare au fost 
distruse complet.

Pentru realizarea acestei misi-
uni au fost utilizate (următoarele 
materiale explozibile):

6500 kg de amatol (amestec de 
nitrat cu amoniac, mai cunoscut 
ca silitră – n.a.), 

2000 kg de trinitrotoluen, 
1700 de mine antitanc, 
120 de baloane cu oxigen.

5. Planul aruncării în aer a po-
durilor de la Bulboaca și Bender a 
fost remis în copii comandanților 
de trupe ale Corpului.

Semnat:
Ing. maior Semașko, Corpul 35 

(Semnătura)”

F I L E  D E  I S T O R I E
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„Cărbunele medicinal, probioticele, 
unele uleiuri esențiale sunt de ajutor 
în tratarea toxiinfecțiilor alimentare”

Folosite corect, uleiurile esenți-
ale și cărbunele medicinal sunt de 
ajutor în toxiinfecții alimentare.

Dr. Ruxandra Constantina 
– medic specialist medicină de 
familie, medicină generală, apifi-
toterapie vine cu explicații despre 
prevenția toxiinfecțiilor alimenta-
re și tratamentul acestor afecțiuni 
digestive acute. Iată ce trebuie să 
conțină trusa cu medicamente de 
urgență.

În categoria antibioticelor na-
turale deosebit de eficiente intră și 
uleiurile esențiale de mentă, 
cimbru, cuișoare, fenicul, ti-tree, 
geranium, lămâie, scorțișoară, 

lavandă care se administrează 
3 picături de 3 ori/zi, în cure de 
10-14 zile.

Se recomandă consumul 
de ceaiuri specifice 
în toxiinfecțiile alimentare

Hidratarea este foarte im-
portantă; în loc de apă, beți 
amestecuri de ceaiuri cu acțiu-
ne anticolitică și antidiareică, 
antiinflamatoare, antitoxice, 
calmante, cicatrizante: mentă, 
mușețel, ghimbir, sunătoare, 
anason, cimbru, sovârv, troscot, 
roiniță, afin, gălbenele, merișor, 
coada-racului, fenicul, scoarță de 

stejar, frunze de nuc și frunze de 
zmeur, turiță-mare; 1 cană de 3 
ori/zi, neîndulcit.

Cărbunele medicinal – cum 
se folosește în toxiinfecțiile 
alimentare?

Cărbunele medicinal poate fi 
utilizat cu succes și în toxiinfec-
ții alimentare. 1 capsulă de 3 ori/
zi, pentru rolul sau absorbant și 
antitoxic.

Puneți în trusa de urgență 
și probiotice

Este utilă administrarea produ-
selor ce conțin prebiotice asoci-

ate cu probiotice pentru refacerea 
florei intestinale.

Remediile naturale scurtează 
perioada de recuperare după to-
xiinfecțiile alimentare și trebuie 
administrate pe o perioadă de 
10-14 zile.

Ce tip de masaj 
este recomandat 
în toxiinfecțiile 
alimentare

Masajul blând al abdomenu-
lui cu ulei de coriandru, mentă, 
geranium, santal (câteva picături 
diluate într-un ulei vegetal) ajută 
la calmarea colicilor abdominale.

Exces de vitamina D în or-
ganism – se poate acest lu-
cru? Firește, mai ales dacă iei 
suplimente cu pumnul. Dar 
cum se manifestă acest exces 
de vitamina D, sunt anumi-
te semne care ne pot da de 
gândit?

Ei bine, da, există anumite 
semnale pe care ni le transmite 
corpul când există un exces de vi-
tamina D. Vezi mai jos care sunt 
aceste simptome!

20 de semne că ai un exces de 
vitamina D în organism

Valorile peste 100 ng/ml ale 
vitaminei D în sânge sunt consi-
derate periculoase și există riscul 
crescut să apară simptome de to-
xicitate. 

Calculii renali, o consecință 
a excesului de vitamina D. 
Alți factori care cresc 
riscul de pietre…

Vitamina D, esențială 
pentru imunitate pe durata 
pandemiei de coronavirus

Vitamina D ajută la absorbția 
calciului din alimentele pe care 
le consumăm, dar dacă exagerăm 
cu suplimentele, e foarte posibil 
ca nivelul de calciu să ajungă la 
o limită superioară și chiar să o 
depășească (hipercalcemie), care 
poate determina apariția unor 
simptome precum:

- Dureri de stomac

- Greață
- Vărsături
- Diaree
- Constipație
- Lipsa poftei de mâncare
- Oboseală
- Amețeală
- Confuzie
- Sete excesivă
- Urinare frecventă

De asemenea, excesul de vi-
tamina D poate dăuna sănătății 
oaselor, deoarece poate reduce 
absorbția altei vitamina impor-
tante, respectiv vitamina K. Una 
dintre funcțiile acestei vitamine 
este „să rețină” calciul în oase și în 
sânge. În consecință, vitamina D 
în exces poate duce la scăderea 
densității osoase, favorizând 
instalarea osteoporozei.

Totodată, nivelul extrem de 
ridicat de vitamina D în sânge 
poate duce la perturbarea funcției 
renale, în cazurile severe ajungân-
du-se chiar la insuficiență renală. 
Printre semnele afectării renale 
cauzate de excesul de vitamina 
D se numără:

- Urina de culoare închisă sau 
tulbure

- Cantitate redusă de urină
- Dureri în timpul urinării
- Retenție de apă în țesuturi 

(mâini și picioare umflate)
- Crampe musculare
- Dureri de cap
- Dureri în piept
- Dificultăți de respirație (sen-

zația de lipsă de aer)

Exces de vitamina D? 
Semnele care ar trebui 
să-ți dea de gândit 

Ai răcit? Evită aceste 
alimente și băuturi, 
pentru că îți pot 
agrava simptomele

Ai răcit sau ai luat 
gripă? Încearcă să 
eviți aceste 4 categorii 
de alimente și băuturi 
care îți pot înrăutăți 
simptomele. Ultimul 
lucru de care ai nevoie 
este să îți înrăutățești 
starea de sănătate. 

Sucurile și dulciuri-
le slăbesc organismul 
în lupta cu infecțiile

Este adevărat că 
sucul de portocale îți 
oferă o doză bogată 
de vitamina C, dar 
variantele din comerț 
conțin cantități mari 
de zahăr care cauzează 
inflamații în organism și slăbesc capacitatea celulelor 
albe de a lupta împotriva infecțiilor. 

Nu ar trebui să te surprindă faptul că același 
avertisment este valabil și pentru alimente cu un 
conținut ridicat de zahăr: prăjituri, bomboane, ce-
reale și cam toate dulciurile pe care te gândești să 
le mănânci atunci când ai răcit.

O alternativă mai bună pentru tine este ceaiul de 
ghimbir sau apa caldă cu lămâie, turmeric, scorți-
șoară și miere de albine.

Dacă simți nevoia unei gustări dulci, optează 
pentru un fruct proaspăt sau popcorn. Şi după ce 
te vei simți mai bine în câteva zile, te vei bucura că 
nu ai ales punga de caramele!

Ai răcit? Evită lactatele, mai ales dacă 
tușești

În ciuda anumitor păreri, laptele, iaurtul și pro-
dusele lactate nu influențează producția de mucus în 
organism. Cu toate acestea, în cazul anumitor per-
soane, lactatele ar putea face mucusul deja existent 
mai gros și mai dur. Așa că, dacă observi că lactatele 
au un efect dăunător asupra mucusului, ar fi bine 
să limitezi consumul de lactate sau să renunți la ele 
pentru o perioadă.

În cazul în care nu observi schimbări, este bine 
de știut că produsele lactate sunt o sursă excelentă 
de proteine și vitamina D care pot ajuta organismul 
să lupte împotriva infecțiilor. În plus, iaurtul conți-
ne probiotice, un element important în echilibrarea 
bacteriilor din stomac.

 Nu bea alcool dacă ai răcit! Deshidratează 
și duce la apariția febrei 

Dacă mai exista o urmă de speranță că nu ar trebui 
să renunți complet la alcool atunci când ai răcit, îți 
vom spulbera visele. Asemenea zahărului, alcoo-
lul cauzează inflamații care slăbesc celulele albe, 
devenind mult mai dificil pentru organism să se 
regenereze.

Mai mult, consumul de alcool deshidratează pu-
ternic organismul. Dacă nu vrei să te trezești a doua 
zi cu febră și mahmur, renunță la consumul de alcool 
până nu te refaci 100%.

Carbohidrații rafinați 
cresc glicemia 
și scad imunitatea

Pâinea prăjită și biscuiții sunt considerați de multă 
lume gustări clasice pentru zilele în care suntem 
bolnavi. Dar, în afară de faptul că îți amintesc de 
micul dejun pe care ți-l pregătea mama când erai 
bolnav, nu îți fac deloc bine.

Carbohidrații rafinați se transformă rapid în zahăr 
și duc la o creștere a nivelului de glucoză în sânge, 
ca și în cazul sucurilor, băuturilor carbogazoase și 
altor alimente cu un conținut ridicat de zahăr.

Ai răcit și vrei neapărat să mănânci pâine pră-
jită cu unt? Atunci alege pâinea de secară sau din 
cereale integrale.

csid.ro
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Cristina Neagu 
– 250 de goluri 
marcate 
la Europene

Componenta selecționatei Ro-
mâniei la handbal, Cristina Neagu, 
a marcat, pe 7 decembrie curent, 
golul său cu numărul 250 în isto-
ria Campionatelor Europene, ea 
fiind golghetera all-time a compe-
tițiilor continentale. Evenimentul 
a avut loc în cadrul Campionatului 
European – EHF EURO, în me-
ciul cu Norvegia. Interul stânga al 
naționalei României până acum a 
înscris de 16 ori la ediția 2020 a 
Europenelor din Danemarca. An-
terior, C. Neagu a depășit recordul 
de 205 goluri (între 1994 și 2002) 
al unguroaicei Agnes Farkas. Re-
amintim că sportiva româncă de 
32 de ani a fost desemnată cea 
mai bună handbalistă a lumii în 
2010, 2015, 2016 și 2018.

A. Duplantis 
și Y. Rojas, 
cei mai buni 
atleți ai anului

Venezueleana Yulimar Rojas, 
autoarea recordului mondial in-
door la triplu salt (15,43 m), și 
suedezul Armand Duplantis, re-
cordman mondial la săritura cu 
prăjina (6,18 m în sală), au fost de-
semnați cei mai buni atleți ai anu-
lui 2020, în versiunea Federației 
Internaționale de Atletism (World 
Athletics). Sportiva de 25 de ani 
este dublă campioană mondială 
în aer liber (2017, 2019), bătând 
un record mondial (15,36 m) ce 
a rezistat timp de 16 ani. Repre-
zentantul Suediei (21 de ani) este 
cel mai tânăr laureat al acestui 
premiu. El a stabilit recordul de 
6,15 m, depășindu-l pe legendarul 
ucrainean Serghei Bubka. 

A. Roșca 
s-a impus 
la ITF Antalya

Tenismena Andreea Amalia 
Roșca a cucerit la 6 decembrie a.c., 
în pereche cu Andreea Prisăcariu, 
trofeul principal în proba de du-
blu a turneului ITF de la Antalya, 
Turcia. Sportivele din România 
au trecut în finală de conaționala 
Cristina Dinu și ucraineanca Vi-
ktoria Dema, scor 3-6, 6-4, 10-6. 
De asemenea, A. Roșca (21 de ani) 
a acces în finala turneului la in-
dividual. De menționat că pentru 
ea titlul obținut la dublu pe plan 
internațional este al treilea în tot 
atâtea weekend-uri consecutive. 
Turneul a fost dotat cu premii 
totale de 15 mii de dolari SUA.

Până sâmbăta trecută, el a fost 
ultimul jucător rămas în viață din 
componența selecționatei URSS, 
care și-a adjudecat primul trofeu 
european suprem la fotbal. Renu-
mitul atacant, care după încheie-
rea carierei sportive a devenit un 
jurnalist celebru în spațiul sovie-
tic, a părăsit această lume după 
o luptă îndelungată cu o boală 
rebelă. El a fost înmormântat în 
localitatea lui de baștină, Rostov-
pe-Don.  

Ultimul mohican

Amatorii sportului cu balonul 
rotund îl cunosc și datorită fap-
tului că a fost, în perioada 1984-
1990, redactorul-șef al renumitei 
reviste săptămânale „Futbol-Ho-
chei”, care avea un tiraj de câte-
va milioane de exemplare și cu 
toate acestea era de negăsit în 
chioșcuri: dacă doreai să o ci-
tești în mod regulat, cea mai 
bună soluție era să te abonezi. 
Calitatea excelentă a numeroa-
selor reportaje din cadrul fiecărui 
număr, inclusiv despre fotbalul 
moldovenesc, materialele de ana-
liză, dar și statistica amănunțită 
prezentată în hebdomadar nu-ți 
lăsau inima să arunci ziarul după 
ce era citit din scoarță în scoarță, 
ci te determinau numaidecât să-l 
adaugi la colecție. Însă nu doar 
aceste lucruri neprețuite legate 
de numele lui Viktor Ponedelnik 
au o anumită tangență cu fotbalul 
dintre Prut și Nistru...

„Îmi amintesc de Chișinăul 
acelor zile (1944)”...

„Aveam 7 ani... Peste tot erau 
clădiri devastate de război, cu 
ferestre despuiate de geamuri. 
Străzile erau împânzite de teh-
nică militară germană, lăsată de 
izbeliște. Iar noi jucam cu nesaț, 
pe unde apucam: între pereții 
caselor ruinate, pe bordura stră-
zilor, printre bolovanii caldarâ-
murilor... La o minge adevărată 
puteam doar să visăm. În loc de 
balon ne servea de obicei fie un 
ciorap peticit, pe care îl umpleam 
cu cârpe și paie, fie o cutie goală 
de conserve americane de carne 
înăbușită. În cel mai rău caz, folo-
seam un bol de sticlă. Școala din 
Chișinău în care învățam se afla 
lângă stadion, unde întreaga clasă 
își petrecea timpul înainte și după 

lecții, urmărind antrenamentele 
celor maturi... Ulterior, din echipa 
de maidan am fost cooptat în for-
mația de copii „Constructorul”, iar 
apoi și în cea de juniori a Clubului 
„Dinamo”... Iar în 1950 tatăl meu, 
care era jurnalist sportiv, a fost 
transferat în localitatea noastră 
de baștină, la Rostov-pe-Don...”, 
cu asemenea cuvinte, ce denotă 
dexterități și un talent de mare 
scriitor, își creionează Viktor Po-
nedelnik anii de copilărie și ado-
lescență, consemnați în cartea sa 
de memorii Careul de pedeapsă.      

Cine oare cunoaște la noi în 
republică că acel fotbalist care a 
marcat golul hotărâtor în prima 
finală a Cupei continentale, iar 
încă peste patru ani a devenit vice-
campion european, primii săi pași 
în cariera lui strălucită de fotbalist 
i-a făcut anume în Moldova?

Campionatul European 
împlinește 60 de ani 

...În anul 1960 la Paris au avut 
loc semifinalele, meciul pentru 
locul 3 premiant și finala mare 
din cadrul primului Campionat 
European la fotbal. În partida de-
cisivă, „sbornaia” URSS în timpul 
suplimentar de joc a smuls victoria 
în fața reprezentativei Iugoslaviei, 
scor final 2-1, adjudecându-și Cupa 
„Henri Delaunay”, denumită ast-
fel în memoria primului secretar 
general al UEFA. Francezul Henri 
Delaunay a fost autorul ideii de a 
fonda un campionat continental, 
însă a decedat în 1955, cu cinci 
ani înainte de realizarea acesteia. 
Enormele griji legate de organiza-
rea și desfășurarea turneului le-a 
preluat fiul său, Pierre Delaunay, 
care i-a succedat în funcție în ca-
drul forului fotbalistic european... 

În semifinale, selecționata URSS 
a învins cu 3-0 echipa Cehoslova-
ciei, Viktor Ponedelnik remarcân-
du-se cu un gol, celelalte două fiind 
înscrise de Valentin Ivanov. Iar 
Iugoslavia a adus mare tristețe în 
rândul suporterilor formației gazdă, 
surclasând la limită reprezentativa 
Franței cu un scor de hochei: 5-4. 
Dezamăgirea francezilor era atât 
de mare, încât în finala mică ei au 
cedat iarăși, cu 0-2.  

Golul de aur, marcat 
lunea de Ponedelnik

Stadionul „Parc des Princes” 

A decedat Viktor Ponedelnik,
autorul „golului de aur” 
din finala primului 
campionat european

S-a pogorât iarăși doliu în lumea fotbalului 
mondial. După ce două săptămâni în urmă 
s-a stins din viața marele Diego Maradona, 
pe 5 decembrie a.c. domeniul sportului 

a mai suferit încă o pierdere irecuperabilă. La 
vârsta de 83 de ani a pășit în eternitate Viktor 
Ponedelnik, autorul „golului de aur” din finala 
primului Campionat European (Cupa Europeană) 
la fotbal, desfășurat în 1960 la Paris. 

a găzduit finala pe 10 iulie, în-
tr-o seară târzie de duminică, în 
prezența a 17 mii de spectatori. 
Norocul fotbalistic a fost mai 
întâi de partea fotbaliștilor din 
Iugoslavia, care au deschis scorul 
în minutul 43, grație strădaniilor 
lui Milan Galić. Încasând un gol 
„în vestiare”, cum se spune, jucă-
torii sovietici au mâncat numai-
decât papara ce le-a fost servită 
din belșug în pauză de antrenori. 
Şi au egalat imediat după reluarea 
jocului, în min. 49, prin georgia-
nul Slava Metreveli. 

Partida a purtat un caracter 
extrem de extenuant, regulile de 
joc în acele vremuri nepermițând 
schimbările. Iar în min. 113, când 
la Paris era încă duminică, iar la 
Moscova, din cauza diferenței de 
fus orar, era deja noaptea de luni 
(Понедельник în rusă – n.a.), 
„sbornaia” realiză atacul decisiv: 
Iuri Voinov de la Dinamo Kiev îi 

pasă pe flanc lui Mihail Meshi, iar 
georgianul originar din Tbilisi la 
rândul său realiză o centrare în 
careu pe care Ponedelnik o fructi-
fică cu o lovitură de cap, luând fața 
apărătorului și portarului printr-o 
săritură de un elan neverosimil. 
„Cine ar trebui să marcheze într-o 
zi de luni dacă nu Ponedelnik” – 
zicerea a devenit o glumă în mare 
vogă în acele timpuri.   

Echipa URSS a evoluat la CE în 
următoarea componență: Lev Ia-
șin, Ghivi Coheli, Anatoli Maslion-
kin, Iuri Voinov, Anatoli Krutikov, 
Igor Netto, Slava Metreveli, Va-
lentin Ivanov, Viktor Ponedelnik, 
Valentin Bubukin, Mihail Meshi. 
În componența selecționatei, Vik-
tor Ponedelnik a evoluat în 29 de 
meciuri, marcând 20 de goluri. 
Și-a încheiat glorioasa carieră 
sportivă la vârsta de 29 de ani.

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

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

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

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

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

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

I n t e g r a m a

S u d o k u

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

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O femeie de 90 de ani a devenit 
prima persoană din lume care a 
primit un vaccin anti-Coronavirus 
omologat oficial. Margaret Kee-
nan – cunoscută ca Maggy pentru 
prieteni și care împlinește 91 de 
ani săptămâna viitoare – a primit 
doza de vaccin de la asistenta me-
dicală May Parsons. 

„Mă simt extrem de privilegi-
ată să fiu prima persoană vacci-
nată împotriva Covid-19, este cel 
mai bun cadou de naștere tim-
puriu pe care mi l-aș putea dori 
pentru că înseamnă că mă pot 
aștepta în sfârșit să petrec timp 
cu familia și prietenii în noul an 
după ce am fost în izolare pentru 
cea mai mare parte a anului”, a 
declarat Maggy. 

Între timp, asistenta medicală 
Joanna Sloan în vârstă de 28 de 
ani a devenit prima persoană din 
Irlanda de Nord care a primit vac-
cinul într-un spital din Belfast, în 
timp ce Craig Atkins, 48 de ani, a 
fost prima persoană vaccinată din 
Țara Galilor, iar medicul aneste-
zist Katie Stewart printre primele 
persoane vaccinate în Scoția. 

„Am mari speranțe pentru 
vara 2021 și sper că vom pu-
tea ridica restricțiile din primă-
vară. Problema este că nu știm 

încă dacă vaccinul va împiedi-
ca transmiterea virusului”, a de-
clarat ministrul sănătății, Matt 
Hancock.

Vaccinul Pfizer Biontech a fost 
omologat oficial săptămâna tre-
cută și acum urmează a fi admi-
nistrate primele 800000 de doze. 
Guvernul britanic a comandat 40 
de milioane de doze, suficiente 
pentru a vaccina 20 de milioane 
de persoane cu câte două doze fie-
care, la interval de trei săptămâni. 

Primele persoane care vor pri-

mi vaccinul sunt cele de peste 80 
de ani aflate în spitale, precum și 
o parte a personalului medical și 
de îngrijire din prima linie, urma-
te în următoarele săptămâni de 
rezidenții din casele de îngrijire 
a vârstnicilor și apoi restul popu-
lației în ordinea descrescătoare 
a vârstei. 

Pe lângă vaccinul Pfizer Bionte-
ch, guvernul britanic a comandat 
alte 100 de milioane de doze din 
vaccinul Oxford AstraZeneca, aflat 
actualmente în curs de omologare. 

Prima persoană din 
lume a primit vaccinul 
omologat oficial

S-au terminat alegerile! Începe marea lingușeală! 
Toată lumea a votat cu cine a ieșit!

Cred că tare ciudat îi sentimentul ăla când ești 
la ginecolog fără chiloți și cu mască.

– În seara asta, vin să te iau. Când auzi claxonul, cobori!
– Ai mașină?
– Nu, am claxon!

Un comentator la un meci de fotbal:
– Rodriguez se apropie de poartă… lovitură cu ca-

pul – bară!… încă o lovitură cu capul – iarăși bară!… 
vă rog dați-i mingea sau puneți capăt acestei isterii!

– Auzi, ți-ai luat blugi de la Vodafone?
– Nu, de ce?
– Văd că îi porți nelimitat!

Soția: – Mă îndrept către magazin. Vrei ceva?

Soțul: – Vreau un sens și un scop în viața mea. 
Caut completarea și împlinirea sufletului meu, vreau 
să descopăr spiritualitatea din mine.

Soția: – Fii specific: Ursus sau Ciuc?

– De ce există atâtea organizații împotriva haine-
lor de blană și niciuna împotriva hainelor de piele?

– Pentru că e mai simplu să hărțuiești femeile 
bogate decât găștile de motocicliști!

Alcoolismul este o boală peste tot în lume. Doar 
la noi ești întrebat: „De ce nu bei? Doară nu ești 
beteag, Doamne ferește!”.

De fiecare dată când mă cazez la un hotel din 
străinătate și văd că umerașele sunt înșurubate în 
șifonier, iar feonul e conectat direct la priză, îmi 
vine în minte o întrebare: „Ei chiar ne cred pe noi 
proști? Nu-și pot da seama că noi avem o șurubel-
niță în geantă?”.
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Relația personală este pri-
ma ta prioritate. Tot ceea ce vei 
face te va ajuta să îți resetezi și 
evaluezi o serie din valorile mo-
rale, dar și să descoperi lucruri 
noi despre propria persoană. 
Mulți sunt cei care se bazează 
pe tine la birou. Deși acest as-
pect te încântă, în același timp 
te și epuizează psihic. E dificil 
și extenuant rolul de persoană 
indisponibilă.

Indiferent că este vorba 
de viața personală, de carie-
ră, de alegeri, de relații sau 
de orice alt aspect al vieții 
tale, totul suferă modificări 
substanțiale. Zilele urmă-
toare vor fi caracterizate de 
aventură și riscuri. Viața îți 
va oferi multe motive pen-
tru a trece dincolo de bari-
ere, iar tu te vei lăsa ghidat 
de ceea ce simți.

Deși consideri că îți 
cunoști limitele, sunt per-
soane care te scot destul 
de des din zona de confort 
și te provoacă să acționezi 
defensiv. Te lași foarte ușor 
afectat de părerile sau ac-
țiunile celor din jur și asta 
face din tine o persoană vul-
nerabilă. Când vine vorba 
de comunicare, ești mult 
prea categoric sau inflexibil.

Nu te mai preocupa de 
lucruri care nu te vizează! 
Relațiile din viața ta sunt pe 
o pantă ascendentă de dez-
voltare deoarece dedicarea 
ta este reală și constantă. Ni-
ciodată nu te-ai simțit mai 
agresiv decât în zilele care 
urmează. Indisponibilitatea 
ta emoțională în raport cu 
anumite persoane devine 
din ce în ce mai evidentă.

Chiar dacă maniera în 
care faci tu lucrurile nu este 
compatibilă cu ceea ce își 
doresc alții de la tine, asta 
nu înseamnă că trebuie să 
devii indiferent în raport cu 
persoanele în cauză. Nici 
în această săptămână nu 
vei reuși să îți concentrezi 
atenția pe dezvoltarea per-
sonală. Alte priorități te fac 
să uiți de propriile nevoi.

Te bucuri din plin de 
noile începuturi de care ai 
parte și acest lucru este ob-
servabil și la nivel energetic. 
Vitalitatea care te acompa-
niază pe parcursul întregii 
săptămâni te ajută să reduci 
destul de mult efectele ne-
gative ale stresului. Expe-
rimentele culinare te ajută 
să îți schimbi modul în care 
te alimentezi.

Insiști asupra unor su-
biecte despre care nu știi 
mai nimic tocmai pentru că 
ai senzația că nu deții con-
trolul. Majoritatea partene-
rilor de afaceri se încred în 
capacitatea ta de a lua deci-
zii rapide în situații limită. 
Ești deosebit de ocupat pe 
parcursul acestei săptămâni 
și lași pe plan secund tot 
ceea ce ține de personal.

Atunci când vine vorba de 
carieră, este foarte impor-
tant să rămâi consecvent și 
implicat în tot ceea ce faci. 
Îți dorești lucruri noi pentru 
tine și pentru cei dragi, dar 
asta nu depinde de tine. Tot 
ceea ce alcătuiește viața ta 
actuală reprezintă cataliza-
torul pentru propria fericire, 
chiar dacă uneori îți este di-
ficil să accepți unele lucruri.

Astrele sunt destul de 
agitate pe parcursul acestei 
săptămâni, iar tu vei resim-
ți din plin această tensiune. 
Nu te mai agăța de ideea pre-
concepută că trebuie să lupți 
până la epuizare pentru cei la 
care ții. Odată ce persoanele 
în cauză nu îți oferă afecțiu-
ne, susținere sau înțelegere, 
nu ai de ce să le permiți să 
rămână în viața ta.

Întotdeauna te lași influ-
ențat de punctul de vedere 
al celor din jur și de aceea 
ajungi să pui la îndoială 
propriile sentimente. Re-
lația cu partenerul este tot 
ceea ce ai nevoie pentru a 
crește. Dacă „mingea” este 
la tine în teren în ceea ce 
privește o anumită per-
soană dragă, „șutează” sau 
renunță definitiv.

Atunci când trebuie să 
faci compromisuri în raport 
cu propria stare de bine, îți 
dai seama că toate realiză-
rile tale până la momentul 
respectiv parcă se anulează. 
Nu mai permite celor din 
jur să îți zdruncine echili-
brul psihic! Din punct de 
vedere profesional, ești con-
știent că te afli exact acolo 
unde trebuie să fii.

Ştii să folosești cu măies-
trie cuvintele astfel încât cei 
care te ascultă să „îți pătrun-
dă esența”. Odată ce cunoști 
oameni noi, nu te grăbi să-
ți modelezi o părere despre 
ei, indiferent dacă e  pozitivă 
sau negativă. Sfârșitul săptă-
mânii va fi unul obositor pen-
tru tine din cauza planurilor 
pe care le ai stabilite, dar îți 
place să fii mereu în mișcare.

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

Deși diferența de vârstă dintre 
ei era de 17 ani, Mihai nu avea 
cuvânt în casă. Îl lua mai mult 
în derâdere nevasta când punea 
bărbatul piciorul în prag și insista 
ca ea să facă un lucru sau altul.

Dacă satul îl poreclea pe la 
spate „chiștoc” sau „trei degete 
de la pământ”, Victorița îi arunca 
porecla în față sau putea să i-o 
trântească atunci când avea casa 
plină de oaspeți, sau să-l strige 
în plină stradă cu răutate: „Chiș-
tocule, unde ești, vină-ncoace 
de m-ajută!”. Cu toate acestea, 
Mihai o ierta pentru că se în-
drăgostise de dânsa lulea și nu 
știa ce să mai facă s-o țină prin 
preajma lui.

De fapt așa se întâmplă cu toți 
bărbații care-și iau neveste mai 
tinere decât dânșii. Oricât ar părea 
de bărbat în casă, rămâne tot sub 
călcâiul nevestei, care-și cunoaște 
puterea asupra inimii lui. În plus, 
tânără cum era, Victorița își căuta 
prieteni printre bărbații de seama 
ei. Poate că nu se culca cu fieca-
re, dar se întâmpla uneori să nu 
vină nopțile acasă și Mihai creștea 
copil străin și nu se încumeta s-o 

părăsească tocmai acum, când fiul 
ei era mic de tot.

Victorița fuge 
în Daghestan

S-a întâmplat că a dispărut 
Victorița și vreo două luni de zile 
n-a auzit Mihai nimic despre ea. 
Era înspăimântat să nu i se fi în-
tâmplat ceva și să n-o mai vadă 
niciodată. A căutat-o pe la rude, a 
dat-o în urmărire la poliție și abia 
peste două luni i-a venit scrisoare 
acasă tocmai din Daghestan prin 
care Victorița îi cerea divorțul. Îl 
mai ruga să ducă copilul la părin-
ții ei și să-și ia grija de la dânsa 
o dată pentru totdeauna. Mihai 
nici n-a divorțat și nici copilul nu 
l-a dat. Trăiau în casa Victoriței 
pe care o avea moștenire fata de 
la bunică-sa și-și căuta umil de 
păcatele lui.

Au trecut anii și feciorașul lor, 
Nicușor, trebuia să treacă în clasa 
a patra când apare din nou Vic-
torița în sat. Se temea să tragă 
la casa ei, se dusese la părinți și 
de acolo încerca să comunice cu 
fecioru-său. Îi telefona când nu 
era Mihai acasă și îl chema să-l 
vadă, că mama, chipurile, suferă 
despărțirea de el. 

Venise Victorița în sat cu un 
singur gând, să-și ia copilul și să 
plece în Daghestan. În anii cât a 
lipsit și a trăit cu străinul acela 
din Caucaz, copii n-a avut și i-a 
hotărât concubinul: ori îi aduce 
copilul să-l înfieze el, ori să-și ca-
ute de griji, ca el să-și ia o nevastă 
care să-i nască urmași.

L A  N O I  A C A S Ă

Domnul Chiștoc (2)

A venit să-și ceară 
copilul

Dacă până atunci Mihai se ținea 
scai de Victorița și spera că o să se 
întoarcă definitiv la el, acum nu-i 
mai păsa. Voia să păstreze doar 
copilul care îi purta numele de 
la naștere și de care se legase cu 
tot sufletul. Victorița întotdeauna 
l-a crezut un bleg, dar uite ca aici 
n-a mai avut ce-i face. A înaintat 
femeia proces de divorț și de tutelă 
asupra copilului. 

Firește că a pierdut procesul 
pentru că la judecată au venit 
martori care au confirmat că ea 
și-a lăsat odorul și a dispărut în 
lumea largă fără să scrie vreodată 
în toți anii aceștia sau să se inte-
reseze măcar uneori cum o duce 
copilul, ce-i lipsește lui ca să fie 
fericit. N-a stat la patul lui, când a 
trecut prin bolile grele, nu l-a dus 

la școală, nu i-a cumpărat hăinuțe 
și jucării. A fost o mamă care doar 
l-a născut și l-a părăsit ca pe un 
lucru de nimic.

Mama pierde procesul

Ziceam că la judecată a fost 
multă lume – și rude, și prieteni, și 
mai toate iubitele lui Mihai. A fost 
un proces curios și hazliu într-un 
fel pentru că s-au distrat și cei din 
sală, și judecătorii de câți copii 
din flori are Mihai, câte neveste 
neoficiale și că s-a ales până la 
urmă cu un fecior al nu știu cui și 
cu o muiere care n-a pus preț pe 
dânsul. A pierdut Victorița proce-
sul și a plecat printre străini fără 
prea multe regrete. Şi-a zis că dacă 
n-o să trăiască daghestanezul cu 
ea, „ce boala, n-au murit bărbații 
pe pământ”!

Avea 30 de ani și era în floarea 

vârstei – frumoasă și apetisan-
tă, cum nici la 17 ani nu arăta, 
adică nu-și bătea ea capul că o 
sa rămână singură și neiubită… 
De data asta, Mihai i-a dat fără 
rezerve divorțul, a pus cruce pe 
căsnicia asta care a durat doar 
un an pe hârtie și a început să se 
gândească la viitor. Trecuse de 
45 de ani și sentimentul că poate 
rămâne singur pe lumea asta l-a 
îndemnat să-și arunce ochii peste 
femeile pe care le-a „fericit” odată 
și să-și aleagă perechea cu care să 
întâlnească bătrânețile.

Mândrele din tinerețe 
îl refuză

A ales-o pe Olesea. Prima feme-
ie care i-a născut un fecior. S-a dus 
s-o ceară în căsătorie, și, curios 
lucru, ea l-a refuzat. Se obișnuise 
să trăiască singură, să aibă grijă 
de gospodărie, să-și crească fecio-
rul care avea deja 24 de ani și era 
gata-gata să se însoare. „Caută-ți 
alta”, i-a spus ea. Chiștoc nu mai 
putea ca odinioară să se lipească 
de femeia care-i plăcea, și-apoi nu 
știu cum s-a întâmplat că în jurul 
lui parcă nu mai erau neveste care 
să se vrea mângâiate sau iubite 
de un bărbat „de trei degete de 
la pământ”.

Poate că de vină erau anii lui, 
poate că nu mai știa cum să le 
convingă ca în tinerețe, dar a 
rămas Mihai singur cu feciorul 
făcut de altul cu femeia care nu 
l-a iubit o zi în viața ei… Păcat 
că nu s-a găsit nici o femeie să-l 
mângâie.
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Lidia BOBÂNĂ
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Luni, 14 decembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Gala umorului. Prima parte
11.50 5 minute de istorie
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 Vorbește corect!
15.00 Cantec și poveste
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 România 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Femei de 10, bărbați de 10
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.55 Serial
12.00 Teleshopping
12.30 Kevin Dundon - bucătar în 
Irlanda, ep. 8
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbește corect!
13.25 Filler Moș Crăciun, ep. 13
13.30 Guști! 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 Filler Moș Crăciun, ep. 13

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 Film: Sarea mărilor. Partea I
23.50 MomentArt
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Guști! Şi apoi mănânci
02.10 Film: Sarea mărilor. Partea I
03.35 Pro Patria
04.00 Meteo
04.05 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
04.55 Anchetele comisarului 
Antonescu
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 Serial: Iubirea unei doamne
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Descălecați în Carpați
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.05 Serial: Iubirea unei doamne
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
19.55 Filler Moș Crăciun
20.00 Câștigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câștigă România!
01.10 Iarna amintirilor
02.20 Reteaua de idoli
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!

04.05 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 F/d
11.00 Bună seara!
12.15 Cântec, dor și omenie
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Cântec, dor și omenie
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Zona ARS
16.30 Tezaur
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.40 Chișinău: ieri și azi
19.55 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Serial La patru ace
01.05 Bună dimineața
02.50 Dimensiunea diplomatică
03.20 Reporter pentru sănătate
03.40 Chișinău: ieri și azi
03.50 Cântec, dor și omenie
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
16.00 F/d

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha și ursul
07.35 Cu frații Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom și prietenii lui
08.35 Trei prieteni aventuroși - 
Petrecere în Mullewapp
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Ozzy - Marea Evadare
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din Heartla-
ke City
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
18.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
18.30 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.35 Barbie - Tărâmul Zânelor
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu și Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecții de viață
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Film Urmărire disperată
22.30 Film X-Men: Ultima înfrun-
tare
00.30 Ştirile
01.00 Film Pan
03.15 Superspeed la Pro TV
04.00 Lecții de viață
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața

15.00 La Măruță
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 Măruță
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 și Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Tur Retur
18.00 Teleshopping
18.20 Renegat
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Vanturile, Valurile

TV8

06.00 Наша американская 
история
07.10 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 și neliniștit
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 și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinței
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de țigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de țigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Pe taramul dorintei

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Stan și Bran - momente de 
exceptie
09.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 2
10.00 Film: ATENTATUL
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
457
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 49

18.30 Ştiri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
460
20.00 Serial: Dragostea găsește o 
cale, ep. 2
21.00 Film: TRUPE DE ELITĂ
23.00 Film: REGINA VAMPIRILOR: 
ELIBERAREA
01.15 Iubire interzisă - DRAGOSTE 
CU NĂBĂDĂI
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Райское место
10.00 Т/с Нити судьбы
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Нити судьбы
12.15 Т/с Здравствуй, мама
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Здравствуй, мама
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Страх в твоем доме
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Нити судьбы
18.55 Reporter
19.30 Т/с Нити судьбы
20.30 Т/с 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 Т/с 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, 15 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
11.50 5 minute de istorie
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 Vorbește corect!
15.00 Cantec și 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 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiți în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dosar România
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 Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Kevin Dundon - bucătar în 
Irlanda, ep. 9
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbește corect!
13.25 Filler Moș Crăciun, ep. 14
13.30 Guști! 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 Filler Moș Crăciun, ep. 14
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 Django trage 
primul
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Guști! Şi apoi mănânci
02.10 Telecinemateca Django trage 
primul
03.50 Sport
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
05.00 Adevăruri despre trecut
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 Serial: Iubirea unei doamne
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 România… în bucate
17.30 Frați de viță
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
19.55 Filler Moș Crăciun
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 #NuExistaNuSePoate!

00.00 Câștigă România!
01.10 Film: Un vis american 90’
02.45 România… în bucate
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Chișinău: ieri și azi
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Cuvintele credinței
11.45 Respiro
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Emisiune muzicală
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
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 Film Asterix și Obelix: Misiu-
nea Cleopatra
01.15 Bună dimineața
03.00 F/d
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax

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

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

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecții de viață
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinți
21.30 Film Răpirea
23.45 Film Labirintul minții
01.45 Ştirile
02.15 Film The Legend of Tarzan
04.30 Ce se întâmplă, doctore?
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
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 Măruță
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 și Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Renegat
18.00 Savoare la Maximum
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
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
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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 și neliniștit
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 și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinței
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Inimă de țigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de țigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Pe taramul dorintei

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o 
cale, ep. 2
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. 49
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
458
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 50
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
461
20.00 Serial: Dragostea găsește o 
cale, ep. 2
21.00 Film: TRENUL DE NOAPTE 
SPRE LISABONA
23.15 Film: TRUPE DE ELITĂ
01.15 Nebuni de iubire
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Райское место
10.00 Т/с Нити судьбы
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Здравствуй, мама
12.15 Т/с Королева игры
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Здравствуй, мама
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Страх в твоем доме
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Нити судьбы
18.55 Reporter
19.30 Т/с Нити судьбы
20.30 Т/с 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 Т/с 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, 16 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 România construită
11.50 5 minute de istorie
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 și 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 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII 21 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 România construită
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 Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
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 Vorbește corect!
13.25 Filler Moș Crăciun, ep. 15
13.30 Guști! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Conviețuiri
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Filler Moș Crăciun, ep. 15
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: Destinație: Marte, ep. 5
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Guști! Şi apoi mănânci
02.10 Serial: Destinație: Marte, ep. 5
02.55 Ora regelui
03.45 M. A. I. aproape de tine
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
05.00 Replay
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu știai
17.00 România… în bucate
17.30 Frați de viță
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
19.55 Filler Moș Crăciun
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: O aventură în deșert
22.45 Filler Moș Crăciun
22.50 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Câștigă România!

00.45 Film: O aventură în deșert
02.10 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Cântec, dor și omenie
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.15 Chișinău: ieri și azi
12.30 Focus. Europa
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 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.40 Butonul roșu
21.00 Ştirile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 24 front line
00.00 Ştiri Externe
00.25 Erudit cafe
01.05 Bună dimineața
02.50 Butonul roșu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha și ursul
07.35 Cu frații Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom și prietenii lui
08.35 Pettson și Findus
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie - Tărâmul Zânelor
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din Heartla-
ke City
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
18.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
18.30 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.35 Trei prieteni aventuroși - 
Petrecere în Mullewapp
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli

00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu și Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecții de viață
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Visuri la cheie
22.30 Film Total Recall: Memorie 
programată
01.00 Ştirile
01.30 Serial Inception
04.30 Arena bucătarilor

05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
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 Măruță
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 și Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Cealalta Basarabie
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o 
cale, ep. 3
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. 50
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
459

17.15 Serial: NOU!!!
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
462
20.00 Film: TEROARE NEVĂZUTĂ
22.00 Film: ATENTATUL
01.00 Film: TRENUL DE NOAPTE 
SPRE LISABONA
03.15 Albumul Național
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Райское место
10.00 Т/с Нити судьбы
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Нити судьбы
12.15 Т/с Здравствуй, мама
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Здравствуй, мама
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Страх в твоем доме
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Нити судьбы
18.55 Reporter
19.30 Т/с Нити судьбы
20.30 Т/с 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 Т/с 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, 17 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 5 minute de istorie
12.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Filler călătorie
15.00 Cantec și 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 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 A doua Românie 6 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Adevăruri despre trecut
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Craiova
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping

12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbește corect!
13.25 Filler Moș Crăciun, ep. 16
13.30 Guști! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Akzente
17.10 Serial: Furtună la palat
18.25 Handbal masculinLiga Zim-
brilor. Etapa 13
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 Suflete pierdute
23.00 Serial: Destinație: Marte, ep. 6
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Politică și delicatețuri
01.45 Guști! Şi apoi mănânci
02.10 Serial: Destinație: Marte
02.55 Eu pot!
03.45 Levintza
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
05.00 Profesioniștii…
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 România… în bucate
16.25 Handbal masculin Liga Zim-
brilor Etapa 13
18.00 #NuExistaNuSePoate!
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
19.55 Filler Moș Crăciun
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Misterele Aurorei Tea-
garden: crimă la cinema
22.40 Filler Moș Crăciun
22.45 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Câștigă România!
00.45 Film: Misterele Aurorei Tea-
garden: crimă la cinema
02.10 România… în bucate
03.00 Telejurnal
03.35 E vremea ta!
03.55 Discover România
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Filler călătorie iarnă
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiință și inovații
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Butonul roșu
12.15 Cântec, dor și omenie
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.30 Petalo romano
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
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
23.05 Ştiri Externe
23.30 Evantai folcloric
00.25 Fii tânăr!
00.55 Chișinău: ieri și azi
01.05 Bună dimineața
02.50 Moldova în eter direct
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
 Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha și ursul
07.35 Cu frații Kratt în sălbăticie
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08.00 Talking Tom și prietenii lui
08.35 Incredibila poveste a perei 
uriașe
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie - eroina jocurilor video
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din Heartla-
ke City
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
18.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
18.30 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.35 Franklin și prietenii - Aventu-
ra lui Franklin: călătorie în adâncuri
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu și Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecții de viață
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinți
21.30 Film O luptă personală
23.15 Film Am fost odată sexy
01.30 Ştirile
02.00 Film X-Men: Last Stand
04.00 Lecții de viață
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
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 Măruță
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 și Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Lupta în Bucate
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 1

15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
460
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
463
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 3
21.00 Film: BANANA JOE
23.15 Film: TEROARE NEVĂZUTĂ
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Райское место
10.00 Т/с Нити судьбы
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Нити судьбы
12.15 Т/с Здравствуй, мама
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Здравствуй, мама
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Страх в твоем доме
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Нити судьбы
18.55 Reporter
19.30 Т/с Нити судьбы
20.30 Т/с 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 națională
10.00 Т/с Воронины
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Воронины
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 Т/с Отель Элеон
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Отель Элеон
19.30 Т/с Психологини
21.30 Т/с 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, 18 decembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Liga 
Zimbrilor Etapa 13 - Potaissa Turda 
- Dobrogea Sud
12.35 Descălecați în Carpați
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 5 minute de istorie
14.55 Vorbește corect!
15.00 Handbal masculin - Liga Zim-
brilor Etapa 13 - Dinamo Bucuresti 
- CS Minaur Baia Mare
16.30 #Creativ
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 Dăruiește Românie! 2 ani
22.30 A doua emigrare
23.00 Lumea și noi
23.25 Documentar: 89’-Oglinzi și 
fum
01.10 Politică și delicatețuri
02.00 Engleza la minut
02.05 Dăruiește Românie!
03.30 A doua emigrare
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Craiova
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbește corect!
13.25 Filler Moș Crăciun, ep. 17
13.30 Guști! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Filler Moș Crăciun, ep. 17
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: O altă șansă
23.25 ‚89: Oglinzi și fum
01.15 Serial: Comisarul Rex
02.05 Film: O altă șansă
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
05.00 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala
09.55 Engleză la minut
10.00 Ferma
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu știai
17.00 România… în bucate
17.30 Frați de viță
17.55 Distracțiile lui Cazacu
18.25 Cronici Mediteraneene
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
19.55 Filler Moș Crăciun
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
22.58 Filler Moș Crăciun
23.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu știai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Petalo romano

06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 Art - club (rus.)
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.15 Cântec, dor și omenie
12.30 Musafirul
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chișinău: ieri și azi
15.55 Ring star

17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
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
23.10 Ştiri Externe
23.35 O seară în familie
00.35 Art-club (rus.)
01.05 Bună dimineața
00.35 Art - club (rus.)
02.50 Bună seara!
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha și ursul
07.35 Cu frații Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom și prietenii lui
08.35 Super motanul: La început
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Trei prieteni aventuroși - 
Petrecere în Mullewapp
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din Heartla-
ke City
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
18.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
18.30 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.35 Pettson și Findus
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu și Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecții de viață
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Film Bourne: Ultimatum
22.45 Film Greu de ucis 3: Răzbuna-
re infernală
01.15 Film Abduction
03.30 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
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 Măruță
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

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

TV8

06.00 Politiсa
07.10 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 Ghețu
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.15 Х/ф
02.00 Ştirile TV8
02.45 Întreabă Ghețu
04.00 Х/ф

Pro 2

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge,  
ep. 3
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite, 
ep. 461
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
464
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 4
21.00 Film: REGINA VAMPIRILOR: 
SÂNGELE REICH -ULUI
22.45 Film: ATENTATUL
01.45 Miezul problemei
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Райское место
10.00 Т/с Королева игры
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Королева игры
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Королева игры
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Т/с Королева игры
18.55 Reporter
19.30 Т/с Королева игры
20.30 Т/с Райское место
22.30 Мистические истории
23.30 Reporter
00.00 Т/с 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, 19 decembrie

TVR Moldova

07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 5 minute de istorie
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Cap Compas
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.40 #Creativ
12.05 Documentar: misterul de est
13.00 Teatru TV
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Identitate Basarabia
15.00 Vedeta populară
17.00 Concert Vară magică 2020
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Reteaua de idoli
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Imposibila iubire
00.20 Exclusiv în România
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Imposibila iubire

03.15 Ora Regelui
04.05 Concert Vară magică 2020
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Reteaua de idoli

TVR 1

07.00 Fan/Fun urban
07.30 România veritabilă
08.00 Tezaur folcloric
08.55 Filler Moș Crăciun, ep. 18
09.00 Micile vedete în bucătărie, 
ep. 2
09.30 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 #Creativ
12.00 Eu pot!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Cooltura
16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia Edgar Degas 
- Femei pe terasa unei cafenele, 
seara
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Sport

P R O G R A M E  T V
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21.10 Film: Ultimul cartuș
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniștii…
01.00 Lumea azi
01.30 Cooltura
02.00 Film: Ultimul cartuș
03.35 Sport
03.45 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Strop și balonaș
09.00 MotorVlog
09.30 Generația Fit

10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecați în Carpați
12.30 Cap compas
13.00 Femei de 10, bărbați de 10
14.00 Rezumat Campionatele 
Europene de Gimnastica Artistica 
Mersin 2020
14.20 Campionatele Europene de 
Gimnastica Artistica Mersin 2020
16.30 Femei de 10, bărbați de 10
17.30 MotorVlog
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
19.55 Filler Moș Crăciun
20.05 Film: Louis Van Beethoven
22.05 Serial: Viața visată
23.00 Distractiile lui Cazacu
23.35 Zile cu stil
00.30 Film: Louis Van Beethoven
02.30 Serial: Viața visată
03.25 Telejurnal
04.00 E vremea ta!
04.15 Serial: Strop și balonaș
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu știai
06.00 Generația Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Magia naiului
12.40 Reporter pentru sănătate
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 F/d
15.10 Respiro
15.20 MeseriAșii
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 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 dimineața
21.20 Film La patru ace
22.50 Ştirile (rus.)
23.10 Ştiri Externe
23.35 Zapovednik
23.50 Concert în Europa
00.35 Reporter pentru sănătate
01.00 Bună dimineața
02.45 La noi în sat
03.30 Moldova de Patrimoniu
04.00 Ştiri Externe
04.25 O seară în familie
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie DreamHouse Adven-
tures
08.00 BARBIE AVENTURI CU 
PRINȚESE
09.20 Barbie: Aventură la lumina 
stelelor
10.50 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Franklin și prietenii - Aventu-
ra lui Franklin: călătorie în adâncuri
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom și prietenii lui

16.30 Lego- Prietenele din Heartla-
ke City
17.00 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
18.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.35 Incredibila poveste a perei 
uriașe
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu și Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Lecții de viață
07.00 Ştirile
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film Kung Fu Panda 3
13.00 Film Învață să trăiești!
15.00 Film Colț Alb 2: Mitul lupului 
alb
17.15 Film Călătoriile lui Guliver
19.00 Ştirile
20.00 Film Singur acasă 3
22.00 Film Dumnezeu pentru o zi
00.00 Film Bridget Jones însărci-
nată
02.30 Film White Fang 2
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Descopera
09.00 Micii Bucatari
09.30 Tur Retur
10.00 Teleshopping
10.15 Savoare la Maximum
11.15 Asfalt de Moldova
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Asfalt de Moldova
14.45 Teleshopping
15.00 Ora Expertizei
17.00 Filme și Staruri
17.30 Asfalt de Moldova
18.30 Micii Bucatari
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Italia, Patria Nostra
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Dora Show
04.00 Asfalt de Moldova

TV8

06.00 Întreabă Ghețu
07.10 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 Ediție specială cu Sergiu 
Niculiță
17.45 Întreabă Ghețu
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 și neliniștit
07.45 Serial Pe tărâmul dorinței

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
462
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.00 Film: BEN ŞI CHARLIE
16.15 Film: BANANA JOE
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
465
20.00 Scumpă mamă unde ești
22.00 Nebuni de iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

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

Duminică, 20 decembrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
08.50 5 minute de istorie
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața 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
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Vedeta populară
00.00 Film: Imposibila iubire
01.35 Garantat 100%
02.25 Concert Vară magică  

2020
03.15 Discover România
03.25 Film: Imposibila iubire
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Universul credintei
08.55 Filler Moș Crăciun, ep. 19
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
15.30 România veritabilă în urma 
cu doi ani
16.00 Port valoare și splendoare, 
ep. 3
16.30 Vorbește 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 Con-
stantin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Vedeta populară
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 Duminica a 4-a 
din Advent
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Frați de viță
12.30 Sănătate cu de toateediția 29
13.00 Drag de România mea!
13.55 Campionatele Europene de 
Gimnastica Artistica Mersin 2020
17.00 Drag de România mea!
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
19.55 Filler Moș Crăciun
20.10 Film: Orgolii
22.10 Film: Siberia, dragostea 
mea 101’
00.00 MotorVlog
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Orgolii
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Ferma
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineața
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineața
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.35 Respiro
11.40 Abraziv
12.00 F/d
12.30 Dor de voi. Emisiune 
muzicală
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de  
pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău:  
 ieri și azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.05 Concert
21.00 Ştirile
21.20 Festivalul Național de 
Folclor
23.20 Ştirile (rus.)
23.40 Zapovednik
23.55 Purtătorii de cultură
00.25 Musafirul
01.00 Bună dimineața
02.45 Evantai folcloric
04.05 Chișinău: ieri și azi
04.15 Concert în    
Europa

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie DreamHouse Ad-
ventures
08.00 Barbie: Aventură la lumina 
stelelor
09.30 BARBIE AVENTURI CU 
PRINȚESE
10.50 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Pettson și Findus
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Lego- Prietenele din 
Heartlake City
17.00 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
18.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
20.35 Super motanul:   
La început

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

ProTV

06.00 Lecții de viața
07.00 Ştirile
10.30 Film Fluke, o minune de 
cățel
12.45 Apropo TV
13.45 Visuri la cheie
15.45 Film Home Alone 3
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film Valerian și orașul celor 
o mie de planete
22.45 Film Lege pe cont propriu
01.15 Apropo TV
02.15 Film Bourne Ultimatum
04.30 Superspeed la Pro TV
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecții de viața
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecții de viața
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 State de România
22.30 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 Fierbinți
04.00 State de România

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 Asfalt de Moldova
14.45 Teleshopping
15.00 Secretele Puterii
17.00 Filme și Staruri
17.30 Asfalt de Moldova
18.30 Micii Bucatari
19.00 Patrula
20.00 Lupta-n bucate
21.00 Ora de Ras
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Renegat
23.00 Patrula
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Dora Show
04.00 Asfalt de Moldova

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 Iubește viața
13.10 Autoblog
13.40 Х/ф
15.45 Teleshopping
16.00 Reporter de Gardă
16.15 Punct și de la capăt
17.00 Наша американская 
история
18.00 Cutia neagră. Plus
18.30 Oamenii zâmbărele
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 și de la capăt
03.10 Iubește viața
04.00 Х/ф

Pro 2

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
463
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.15 Film: BEN ŞI CHARLIE
12.30 Stan și Bran - momente de 
exceptie
13.00 Start show România
15.45 Stan și Bran - momente de 
exceptie
16.30 Scumpă mamă unde ești
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
466
20.00 Film: AI INIMA MEA
23.30 Start show România
02.15 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.00 Vorbe bune cu Lilu
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Т/с Нити судьбы
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Нити судьбы
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Нити судьбы
16.00 Teleshopping
16.20 Т/с Нити судьбы
18.20 Т/с Королева игры
22.20 Мистические истории
01.00 Vorbe bune cu Lilu

STS Mega

06.00 Шоу Супермамочка
08.00 Шоу Рогов в деле
10.00 Лица улиц
11.00 Teleshopping
11.30 Т/с Одна за всех
12.00 Mama mia
13.00 Teleshopping
13.30 Шоу 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
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Îndestulare

Visez să am din plin de toate:
Bani mulți, un iaht, mașini, palate,
C-așa sunt eu, naiv un pic –
Visând, nu-mi mai refuz nimic!... Gheorghe BÂLICI

O singură artistă 
și opt personaje

fiecare piesă pe care o lansează 
încearcă să adreseze întrebări și 
să răspundă la ele.

,,Ne-am pus niște întrebări care 
ne preocupă pe toți: lume, ce-i cu 
tine? Trăim într-un secol alert, 
în niște vremuri în care de fapt 
nu reușim să trăim. De aceea ne-
am gândit că trebuie să realizăm 
o piesă pe tema asta”, a declarat 
interpreta.

Piesa s-a bucurat de succes, 
fiind apreciată de către iubitorii 
de muzică. ,,Foarte bun! Bravo, 
Aliona Triboi! Bravo echipei de 
creație! Ați arătat o societate 
întreagă, bogată în caractere și 
spirit”, a scris un admirator pe o 
rețea de socializare.

În comentariile la această pie-
să, pe aceeași rețea de socializare, 
autoarea textului, Radmila Popo-
vici, a menționat: ,,Mult s-a lăsat 
așteptat acest produs, dar aștep-
tarea n-a fost în zadar. Felicitări! 
Sper să placă lumii!”.

Melodia pentru ,,Ce-i cu tine, 
lume?” a fost compusă de Oleg 
Baraliuc, iar textul de Radmila 
Popovici. De producția video s-au 
ocupat Artiom Țurcan, Eugeniu 
Răbdău (sunet), și Denis Rusu 
(scenariu și regie).

 Octavian GRAUR

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Patru lei de la 
Zoo Barcelona 
sunt bolnavi 
de Covid-19 

Leii de la grădina zoologică ca-
talană au fost testați pozitiv cu 
coronavirus, anunță autoritățile 
veterinare, acesta fiind al doilea 
caz la nivel mondial când feline 
mari au Covid-19, transmite agen-
ția Reuters.

Este vorba de trei femele – 
Zala, Nima și Run Run și mas-
culul Kiumbe, care au fost testați 
prin metoda PCR, ca și la oameni, 
după ce îngrijitorii au observat că 
animalele aveau simptome ușoare.

De asemenea, doi angajați ai 
grădinii zoologice au fost depistați 
și ei pozitiv, iar autoritățile inves-
tighează acum cum s-au infectat 
animalele.

Imediat, Serviciul Veterinar 

din Barcelona a luat legătura cu 
colegii lor de la Grădina zoologică 
„Bronx” din New York, unde patru 
tigri și trei lei au fost depistați 
pozitiv în luna aprilie. De atunci, 
toate cele șapte feline din SUA 
s-au vindecat.

Între timp, leii din Barcelona 
au primit antiinflamatoare pentru 
simptomele lor de răceală ușoară 
și sunt monitorizați cu atenție, 
reacția la tratament fiind bună, 
deocamdată.

Leul mascul are patru ani, iar 
femelele câte 16 ani. Ei nu au avut 
contact cu niciun alt animal din 
grădina zoologică, deschisă încă 
pentru public.

rfi.ro

Rușii vaccinați anti-Covid-19 trebuie să 
nu consume alcool timp de două luni

În pandemie a reușit să petrea-
că mai mult timp cu persoanele 
apropiate, dar nu a uitat și de ad-
miratorii săi. ,,Ce-i cu tine, lume?” 
este piesa în al cărei videoclip a 
creionat mai multe caractere. Şi 
a adresat întrebări sociale, după 
cum spune ea, care provin din 
actualitatea timpurilor noastre. 

,,Am vrut să arătăm simbolic 

mai multe tipuri de femei, catego-
rii sociale, profesii. Femeia în di-
ferite ipostaze. Astfel încât să dăm 
de înțeles că, dincolo de poziția 
socială sau de ocupația noastră, 
avem oricum aceleași probleme, 
valabile pentru toată lumea”, a 
spus Aliona Triboi pentru GAZE-
TA de Chișinău. 

Artista ne-a comunicat că prin 

Autoritățile sanitare ruse au 
sfătuit persoanele care se vacci-
nează împotriva infecției cu coro-
navirus să se abțină de la consu-
mul de alcool timp de 56 de zile, 
anunță agenția EFE.

Anunțul privitor la vaccinul 
Sputnik-V a fost făcut, marți, la 
un post de radio: „Două săptămâni 
înainte de imunizarea cu prima 
doză de vaccin trebuie categoric 
să nu se consume alcool. Forma-
rea imunității înseamnă 21 de zile 
între cele două injecții și alte 21 de 
zile după, deci, în total 56 de zile”, 
a declarat responsabila sanitară 

rusă Anna Popova.
Tot ea a subliniat că cei care se 

vaccinează trebuie să aibă mare 
grijă de organismul lor în acest 
interval de timp, dacă doresc să-
și întărească sistemul imunitar în 
fața coronavirusului:

„Dacă dorim să avem sănătate 
și autoapărare imunitară, trebuie 
să lăsăm organismul să o forme-
ze. Pentru aceasta, nici înainte, 
nici după, nici în timpul vacci-
nării nu trebuie să se consume 
alcool. Pur și simplu deloc și în 
niciun caz”, a explicat respon-
sabila sanitară, referindu-se la 

consumul de votcă și alte băuturi 
distilate sau nu.

Amintim, vicepremierul rus 
Tatiana Golikova le-a cerut săp-
tămâna trecută celor care doresc 
să se vaccineze cu vaccinul rusesc 
Sputnik-V să nu consume alcool 
timp de 42 de zile, recomandare 
extinsă acum de Anna Popova cu 
două săptămâni.

Conform presei ruse, pe rețelele 
de socializare mulți cetățeni ruși 
au reacționat negativ față de acest 
îndemn la abstinență la alcool, mai 
ales că se apropie sărbătorile de 
iarnă.
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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.

Interpreta Aliona Triboi, în cel mai recent 
produs muzical pe care l-a lansat, a 
interpretat mai multe roluri, manifestându-
și astfel atât calitățile vocale, cât și cele 

actoricești.


