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Despre 
„integrarea 
timpurilor”

Ultimul preşedinte socialist îl 
invoca în ultimul său discurs pu-
blic, cu două zile înainte de alege-
rile pe care le-a ratat, pe Ştefan cel 
Mare, care cică „s-a lămurit cu bo-
ierii, noi trebuie să ne lămurim cu 
acest Parlament...” (şi alte aberaţii 
similare). Şi comunistul Voronin 
se vedea reîncarnare a domnitoru-
lui feudal (sic!). Adevărat, acesta 
se revendica şi de la Isus Hristos 
(iartă-ne, Doamne!), decretând 
că Mântuitorul ar fi fost „primul 
comunist” al umanităţii. Pe con-
trasens, Mihai Ghimpu invoca, 
periodic, spiritul lui Burebista. 
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R e a l i t a t e a

În prezent, în R. Moldova, 13 
laboratoare (șapte de stat și 
șase private) sunt implicate în 
diagnosticarea Covid-19

Mircea V. CIOBANU
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Pe lângă faptul că persoanele care au poliță 
medicală obligatorie sunt nevoite să-și asigure 
pe cont propriu tratamentul anti-covid la 
domiciliu, acestea așteaptă rezultatele la testele 
pentru Covid-19 timp de patru, cinci, chiar și 
șase zile, în loc de maximum 72 de ore, conform 
unui ordin al MS. 

De ce întârzie 
rezultatele 
testărilor pentru 
Covid-19?

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

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

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

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

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

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

Stimați poștași,

A n u n ț  i m p o r t a n t !

  ANCHETĂ

A - p o l i t i c e

Șordonii ne-au împins 
îndărăt în 1989
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a Ziarelor și a Producătorilor de Știri (WAN/IFRA).World Association of News-

papers and News Publishers

Opoziția nu a fost anunțată 
despre şedința din seara de 16 
decembrie, a spus pentru GAZE-
TA de Chişinău, deputatul PAS, 
Sergiu Litvinenco. De asemena, 
Igor Munteanu, deputat, Platfor-
ma DA, şi Octavian Țîcu, deputat 
neafiliat, ne-au spus acelaşi lucru.

Potrivit lui Litvinenco, pe 16 de-
cembrie s-a convocat Biroul perma-
nent al Parlamentului, care a stabilit 
ordinea de zi. Conform deciziei Bi-
roului, precum şi conform Hotărârii 
plenului, şedința în care urmau să 
fie examinate bugetele, plus politica 
bugetar-fiscală, trebuia să aibă loc 
a doua zi, pe 17 decembrie. 

„La un moment dat s-a trans-
mis mesajul către Comisia par-
lamentară economie, buget şi 
finanțe să se convoace şi să se 
analizeze toate amendamentele 
privind aceste patru acte nor-
mative şi, totodată, să se voteze 

în aceeaşi zi. Au schimbat subit 
agenda şedinței fără ca să fim 
anunțați şi au preluat proiectele 
care trebuia să fie examinate pe 
17 decembrie”, ne-a comunicat 
deputatul Litvinenco.

Astfel, 56 de deputați loiali lui 
Igor Dodon au votat rapid legile, 
după care spicherul Zinaida Gre-
ceanîi a propus votarea pentru în-
chiderea sesiunii de toamnă-iarnă 
a Legislativului. S-a votat unanim. 

Deputații Platformei DA şi 
PAS, A. Slusari, S. Litvinenco, 
R. Marian, au ajuns noaptea în 
parlament, unde au cerut oprirea 
şedinței.

„Legea este adoptată fără 
surse reale de finanțare 
a deficitului bugetar”

Printr-o postare publică pe face-
book, preşedintele ales al R. Mol-

dova, Maia Sandu, scrie: „Legea 
bugetului, cea mai importantă lege 
a anului, este adoptată în grabă, 
cu încălcarea normelor, fără să se 
țină cont de nevoile oamenilor şi 
ale țării – susținerea economiei, a 
sectorului medical, a agricultorilor 
afectați de secetă, a oamenilor care 
au rămas fără venituri din cauza 
crizei, a familiilor cu copii. Legea 
este adoptată fără surse reale de 
finanțare a deficitului bugetar”.

Întrebat despre legalitatea şe-
dinței nocturne, constituționalistul 
Nicolae Osmochescu a spus pentru 

R a c u r s i

La 16 decembrie, după ora 22.20, 
majoritatea parlamentară formată din 
deputații PSRM şi cei ai Partidului „Șor”, 
plus transfugii ex-democrați, s-au întrunit 

într-o şedință legislativă pentru a vota mai multe 
proiecte de legi, inclusiv cel al legii bugetului de 
stat pentru anul 2021, fără a anunța opoziția. 

tă”, susține Osmochescu. 
O altă problemă ar fi dacă au 

fost respectate toate procedurile 
legale prevăzute de Regulamentul 
Parlamentului şi de Legea privind 
adoptarea legilor.

Adică dacă au fost repartizate 
proiectele de legi în perioadele 
prevăzute proiectelor de legi, dacă 
s-au familiarizat cu aceste proiec-
te toți deputații, dacă sunt toate 
avizele comisiilor de specialitate, 
dacă sunt respectate toate aceste 
proceduri şi termene, inclusiv in-
cluderea pe ordinea de zi la timp 
şi dacă la proiectul de lege propus 
sau la modificarea lui, în funcție 
de categoria de lege, s-a respectat 
numărul de lecturi. Astfel, o lege 
ordinară necesită o singură lectu-
ră, o lege organică – două lecturi, 
iar legile bugetului – trei lecturi. 

Dacă nu sunt respectate toa-
te aceste norme, poate fi atacată 
constituționalitatea acestei legi la 
Curtea Constituțională”. 

GAZETA de Chişinău i-a mai 
cerut lui Nicolae Osmochescu să 
comenteze faptul că opoziția n-a 
fost anunțată şi nu a participat la 
această şedință nocturnă.

„Dacă deputații din opoziție nu 
au cunoscut ordinea de zi, acest 
lucru este absolut ilegal. Este o 
încălcare gravă a Regulamentului 
Parlamentului şi este un temei 
foarte serios de a ataca constitu-
ționalitatea acestor legi la Curtea 
Constituțională”, a conchis con-
stituționalistul. 

Victoria POPA  

GAZETA: „În niciun act normativ 
care reglementează organizarea şi 
funcționarea Parlamentului nu este 
stipulat expres cât trebuie să dureze 
o şedință de parlament. Acestea 
sunt reglementate prin Hotărârea 
Biroului permanent al Parlamen-
tului, ținând cont, desigur, de Re-
gulament. În Regulament se spune 
că Parlamentul, ca organ legislativ 
suprem, funcționează permanent în 
două forme de lucru: prima formă 
– şedințele în plen, care au loc nu 
mai puțin de două zile pe săptă-
mână, şi prin şedințele Comisiilor 
permanente. Și a doua formă – de-
plasarea deputaților parlamentului 
în circumscripțiile lor electorale şi 
întâlnirea cu alegătorii”, a relevat 
Osmochescu. 

„Organizarea şedințelor 
în timpul nopții e contrară 
normelor etico-morale”

Potrivit constituționalistului, 
nu este recomandabil, frumos, etic 
şi moral să fie organizate şedințele 
în afară de zilele prevăzute în Re-
gulament pentru şedințele plenare 
şi, în special, noaptea. 

„Organizarea şi exercitarea 
funcțiilor de către parlament 
noaptea e contrară normelor 
etico-morale, pentru că nu au 
posibilitatea să participe jurna-
liştii, populația, dacă sunt trans-
mise în direct. Dar o normă care 
ar sancționa pe cineva, inclusiv 
pe membrii Biroului permanent, 
pentru şedințe nocturne nu exis-

Protestul agricultorilor. Chișinău. 16 decembrie. Foto: Natalia Munteanu

„Dacă opoziția nu a cunoscut ordinea de zi, este un temei serios de a ataca constituționalitatea acestor legi”
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De ce întârzie 
rezultatele testărilor 
pentru Covid-19?

Reprezentanții Ministerului 
Sănătății ne-au spus că într-ade-
văr a existat o problemă cu pre-
zentarea rezultatelor la teste din 
cauza unei defecțiuni tehnice la 
Laboratorul clinic IMSP CRDM, 
investigațiile fiind efectuate ma-
nual. Situația însă a fost soluțio-
nată şi nu s-a mai repetat, afirmă 
responsabilii de domeniu.

În R. Moldova sunt testate pen-
tru Covid-19 doar persoanele care 
prezintă simptome şi întrunesc 
criteriile definiției de caz, adică au 
contactat cu o persoană infectată, 
s-au aflat într-un spital unde au 
fost confirmate cazuri sau au re-
venit din străinătate. Acestea sunt 
direcționate la textul Covid-19 de 
către medicul de familie.

Toate celelalte persoane care 
nu prezintă simptome, cum ar fi 
tuse, febră sau probleme respi-
ratorii, sunt obligate să stea în 
carantină 14 zile şi să se trateze 
singure cu remedii naturiste sau 
să ia vitamine la recomandarea 
medicului de familie sau să-şi facă 
testul la un laborator privat.

Testele care se fac la privat sunt 
plătite de către cei care le solicită, 
iar în laboratoarele ANSP se fac 
gratuit. Un test la un laborator 
privat costă de la 700 până la 
1.900 de lei.

Cu simptome de Covid-19 
şi cu test negativ 

În ultimele zile ale lunii no-

Pe lângă faptul că persoanele care au 
poliță medicală obligatorie sunt nevoite 
să-şi asigure pe cont propriu tratamentul 
anti-covid la domiciliu, acestea aşteaptă 

rezultatele la testele pentru Covid-19 timp de 
patru, cinci, chiar şi şase zile, în loc de maximum 
72 de ore, conform unui ordin al MS. 

iembrie, o locuitoare a or. Cricova 
(57 de ani) a chemat ambulanța 
pentru că se simțea rău şi avea 
simptome de Covid-19. Echipajul 
de asistență medicală urgentă i-a 
spus că starea ei nu este gravă, de 
aceea nu poate fi internată. „Și 
aşa nu sunt locuri în spitale”, i s-a 
spus. Echipa medicală de urgen-
ță i-a stabilizat femeii tensiunea 
mărită şi iar a refuzat spitalizarea. 
Abia a treia oară, noaptea, servi-
ciul de asistență medicală urgentă 
a preluat pacienta, la insistența 
familiei, deoarece aceasta avea 
insuficiență respiratorie. 

Femeia a dat testul pentru Co-
vid-19 şi a primit rezultatul după 
cinci zile, când era deja spitalizată 
şi conectată la aparatul de res-
pirație artificială, unde se află şi 
în prezent. Testul avea rezultatul 
negativ.

Un alt caz grăitor despre re-
ținerea testării pentru Covid. 
O chişinăuiancă (61 de ani) cu 
simptome de infecție Covid-19 
a fost direcționată pentru a face 
testul pe 26 noiembrie. Nici pe 1 
decembrie femeia nu ştia rezul-
tatul. Între timp primise medica-
mentele recomandate de medicul 
de familie, iar starea sănătății se 
înrăutățise. Medicul de familie nu 
poate prescrie tratamentul fără 
rezultatul testului.

„Omul e lăsat singur, deoarece 
şi medicii de familie au mulți pa-
cienți, câte şapte mii de pacienți 
pe sector. Rezultatul întârziat al 
testului zădărniceşte urmarea tra-
tamentului, care mi-ar ameliora 
starea în care mă aflu”, ne-a spus 
chişinăuianca. 

E de menționat faptul că nu în 
toate cazurile rezultatul la testul 
Covid-17 întârzie. O locuitoare a 
unei suburbii a capitalei, care a fă-
cut testarea la Centrul de Sănătate 
Măgdăceşti, a primit rezultatul la 
test după 32 de ore. Acesta fiind 
unul pozitiv, medicul de familie 

a prescris tratamentul la timp.
Potrivit unui medic de familie, 

sunt multe cazuri când rezultatele 
testelor vin cu întârziere. Medicul 
nu ştie cauza. 

Într-un răspuns oferit GAZE-
TEI de Chişinău, Ministerul Sănă-
tății ne-a informat că „pacientul 
cu semne clinice de suspecție 
la COVID-19 se autoizolează şi 
administrează tratamentul indi-
cat de către medicul de familie, 
conform prevederilor Protoco-
lului clinic standardizat pentru 
infecția cu Coronavirus de tip 
nou (COVID-19). De asemenea, 
monitorizează zilnic temperatura 
şi informează medicul de familie 
despre starea de sănătate, care va 
decide în caz de apariție a unor 
semne de agravare, internarea, cu 
solicitarea la indicații medicale, a 
Serviciului de Urgență 112”.

Rezultatele textului 
Covid-19 trebuie 
să vină în 72 de ore 

Potrivit ministerului de resort, 
la solicitarea GAZETEI de Chi-
şinău, în prezent, în R. Moldova 
activează 13 laboratoare (şapte 
de stat şi şase private) implicate 
în diagnosticul COVID-19, după 
cum urmează: Laboratorul viru-
sologic ANSP, Laboratorul clinic 
IMSP SDMC, Laboratorul clinic 

IMSP CRDM, Secția diagnostic de 
laborator CSP Bălți a ANSP, Secția 
diagnostic de laborator CSP Ca-
hul a ANSP, Laboratorul Tiraspol, 
Laboratorul Râbnița, Med Expert, 
Invitro, AnaliticMed, Clinica San-
te, Micromed, Alfa Diagnostic. 

„În conformitate cu prevederi-
le Ordinului MSMPS nr. 412 din 
17.04.2020, rezultatele testului 
sunt prezentate în decurs de 72 
de ore”, ne-au spus reprezentanții 
ministerului. 

Am întrebat serviciul de pre-
să al Ministerului Sănătății, cum 
explică numeroasele cazuri când 
pacienții primesc rezultatele la 
test timp de patru-şase zile.

„A existat o problemă privind 
efectuarea investigațiilor de labo-
rator în volum deplin şi întârzi-
erea prezentării rezultatelor din 
cauza defecțiunii tehnice a unui 
dispozitiv medical (extractor) la 
Laboratorul clinic IMSP CRDM, 
investigațiile fiind efectuate ma-
nual, creându-se o suprasarcină 
pe personal şi echipament. Situ-
ația însă a fost soluționată prin 
implicarea tehnicienilor com-
paniei care asigură mentenanța 
tehnică.  Totodată, temporar, o 
parte din probe a fost preluată 
de către Laboratorul virusologic 
al Agenției Naționale pentru Să-
nătate Publică. Pe moment toate 
laboratoarele activează în volum 

deplin cu prezentarea rezultatelor 
conform protocolului”, ne-a expli-
cat cauza tergiversării rezultatelor 
de la laborator serviciul de presă.  

Ce  acțiuni întreprinde 
ministerul de resort pentru 
a îmbunătăți situația?

„Pe tot parcursul pandemiei, în 
plină criză epidemiologică, atât cu 
resursele MSMPS, cât şi cu resur-
sele partenerilor internaționali, au 
fost fortificate capacitățile labo-
ratorului ANSP. De asemenea, în 
perioada pandemiei, au fost create 
şi dotate cu echipamente labora-
toarele ANSP din Bălți şi Cahul, 
al CRDM şi SDMC. 

Datorită acestor acțiuni, s-a re-
uşit mărirea numărului de teste 
procesate, asigurându-se pe tot 
parcursul pandemiei durata de 
procesare de până la 24 de ore. 

Pentru sporirea capacităților 
de laborator, în paralel, vor fi  
fortificate capacitățile tehnice 
ale laboratoarelor din Soroca şi 
Comrat şi, în perspectivă, ale altor 
laboratoare.

Serviciul de presă ne-a mai 
spus că de la începutul pandemiei 
până în prezent au fost efectuate 
„circa 500 de mii de teste, dintre 
care 70% au fost efectuate de la-
boratoarele de stat, iar 30% - de 
laboratoarele private”.

„La această oră târzie, în Parlament, o grupare de hoți și profitori 
împarte banii statului, banii oamenilor care muncesc și plătesc impo-
zite. După ce au discreditat total procesul legislativ, încălcând toate 
normele, deputații din majoritatea PSRM-Șor au hotărât să împartă 
între ei banii țării la miezul nopții. Rușine! Trebuie să scoatem din 

Parlament acești hoți – anticipate! Cei care s-au adunat să voteze 
astăzi nu sunt oameni de stat, sunt impostori. Adoptă aceste legi la 
miezul nopții pentru că se tem de furia oamenilor. Ei trebuie pedepsiți. 
Nu va scăpa nici unul.”

Președinta aleasă a Republicii Moldova, Maia Sandu

D
I
X
I
T

În prezent, în R. Moldova, 13 laboratoare (șapte de stat și șase private) sunt implicate în diagnosticarea Covid-19

Victoria POPA
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Primăria Bănești, 
tocătoare de bani publici

A N C H E T Ă

Julieta SAVIȚCHI

Inspectorii financiari au con-
statat că din bugetul local au fost 
cheltuite 82,2 mii de lei pentru 
ajutoare materiale oferite consilie-
rilor, angajaților din administrația 
publică locală, precum şi rudelor 
acestora. 

Ajutoare materiale pentru 
consilieri şi funcționarii 
Primăriei din Băneşti

Schema este simplă – se în-
tocmeşte lista persoanelor vul-
nerabile care au nevoie de ajutor 
material, în lista respectivă sunt 
incluşi funcționari sau rudele lor, 
ulterior lista este aprobată de Con-
siliu, semnată de factori de deci-
zie, iar contabilitatea eliberează 
banii. Deşi funcționarii înțeleg că 
unii primesc ajutoare nejustificat, 
toți tac deoarece în liste fie că se 
regăsesc chiar ei, fie rudele lor.

Astfel, în lista nevoiaşilor 
au fost incluşi şi au primit bani 
consilierii locali Furtuna Mihail, 
Mariț Andrei, Costiş Ion, Tetelea 
Dumitru, Oselschi Galina, Costiş 
Grigore, Costiş Oleg şi Carcea Gri-
gore. Aleşii locali au ridicat sume 
cuprinse între 500 şi 1000 de lei, 
bani pe care i-ar fi cheltuit pentru 
medicamente.

Dacă e să ne uităm peste averile 
şi veniturile persoanelor enume-
rate mai sus, este evident că aju-
toarele le-au fost oferite nejusti-
ficat. De exemplu, Andrei Mariț 
este angajat în câmpul muncii, 
de unde are un salariu stabil, în 
jur de 4 mii de lei lunar, deține 
în proprietate o casă spațioasă 
(foto) şi un automobil de 4 mii de 
euro, trei terenuri în intravilan şi 
13 terenuri cu destinație agricolă. 
Și consilierul Mihail Furtună n-o 
duce rău. Este angajat la Compa-
nia Lukoil-Moldova, are casă de 
locuit, două autoturisme, două 
terenuri destinate construcții-

cu ocazia Zilei Internaționale a 
Femeilor. Banii au fost scoşi din 
contul Primăriei în lipsa unei de-
cizii a Consiliului local, dar şi a 
documentelor justificative pri-
vind necesitatea cheltuirii banilor 
publici pentru cadourile funcțio-
narilor.

Consiliera locală, Olesea Po-
povici, ne-a comunicat că aceşti 
bani ar fi fost cheltuiți pentru 
procurarea florilor de 8 martie 
pe parcursul a şapte ani şi, din 
câte cunoaşte, femeilor li s-a dat 
câte o garoafă sau o lalea.

Un simplu calcul ne arată că pe 
parcursul a şapte ani s-au cheltuit 
pentru flori în medie câte 4242 
de lei pe an. Dacă un buchet din 
trei flori costă în jur de 30 de lei, 
deci în fiecare an s-ar fi cumpărat 
cam 141 de buchete. În aparatul 
Primăriei din Băneşti sunt patru 
femei şi e posibil să fie încă una 
sau două angajate din personalul 
de serviciu.

Contracte avantajoase 
dintre tată şi fiu

În perioada 2009-2019, edi-
lul de Băneşti, Vasile Popovici, a 
semnat două contracte cu admi-
nistratorul firmei Serpavis SRL 
privind închirierea unui spațiu 
cu suprafața de 32,8 metri pătrați 
chiar în incinta Primăriei. Singu-

rul fondator şi administrator al 
întreprinderii care în perioada 
respectivă a oferit împrumuturi 
financiare pentru locuitori satu-
lui este chiar fiul edilului, Sergiu 
Popovici.

Primul contract dintre primar 
şi fiul său, în valoare de 3071 de lei 
anual, pe un termen de zece ani, 
a fost încheiat în 2009, acelaşi an 
când a fost fondată Serpavis SRL.

Cel de al doilea contract, în va-
loare de 4700 de lei pe an, Vasile 
şi Sergiu Popovici l-au semnat în 
2019, pe un termen de 20 de ani.

Inspectorii au mai constatat că 
anume Vasile Popovici a fost cel 
care a calculat taxa pentru locațiu-
nea încăperii de către firma fiului.

La finele lunii octombrie, Au-
toritatea Națională de Integritate 
(ANI) a emis un act de constatare 
în privința primarului din Băneşti 
pentru încălcarea regimului ju-
ridic al conflictelor de interese.

Cum se justifică edilul 
din Băneşti

Vasile Popovici se află la cel de 
al şaptelea mandat de primar al lo-
calității, anterior fiind candidatul 
PLDM, iar la alegerile locale din 
toamna anului 2019 a candidat 
independent.

Edilul de Băneşti respinge acu-
zațiile inspectorilor financiari şi 

Sute de mii de lei din bugetul satului 
Băneşti, raionul Teleneşti, au ajuns 
în ultimii ani în buzunarele unor 
funcționari din administrația publică 

locală. Bani publici au lunecat printre degete 
prin implementarea unor scheme, deconspirate 
în urma unui control al Inspecției Financiare. 
Concluziile inspectorilor financiari sunt respinse 
de Vasile Popovici, edilul din Băneşti, care se 
declară victimă a unor intrigi politice. În acelaşi 
timp, locuitorii satului Băneşti, dar şi o parte din 
consilieri se arată indignați că banii nu au fost 
utilizați pentru necesitățile comunității.

lor şi trei terenuri cu destinație 
agricolă.

Consiliera Galina Oselschi a 
lucrat până nu demult în calitate 
de asistentă medicală la Centrul 
de sănătate din Teleneşti, dar a 
primit şi pensie pentru limita de 
vârstă. Acum este bibliotecară.

În lista nevoiaşilor din satul 
Băneşti au mai fost incluşi direc-
torul casei de cultură, Alexandru 
Chele, directoarea grădiniței, Ma-
ria Tartacan, polițistul Efim Bu-
lat, asistenta socială Larisa Cepoi, 
mamele consilierilor Andrei Mariț 
şi Mihail Furtună, care la rândul 
lor au beneficiat de ajutoare din 
partea Primăriei.

Tot pentru „întremarea sănătă-
ții” s-a pricopsit cu 3500 de lei Ina 
Zaluceanu, secretara consiliului 
local. Familia Zaluceanu este una 
din cele mai înstărite din localitate 
şi locuieşte într-o casă spațioasă 
cu două niveluri. Soțul funcțio-
narei, Petru Zaluceanu, deține o 
gospodărie țărănească, mai multe 
terenuri agricole şi un camion.

Oameni din sat sunt indignați, 
mai ales cei care se confruntă cu 
lipsuri severe şi le sunt refuzate 
ajutoarele.

Bani spălați cu detergenți 
şi flori la 8 martie

Inspectorii financiari au mai 
constatat că funcționarii de la Pri-
măria din satul Băneşti au trecut 
la cheltuieli 145,9 mi de lei pentru 
materiale de construcție. Acest lu-
cru a fost făcut în lipsa unui deviz 
de cheltuieli, precum şi a actelor 
de ridicare a bunurilor şi celor de 
recepție finală a lucrărilor. Adică 
bani s-au cheltuit pentru ceva, dar 
nu se ştie pentru ce.

Alte 123,1 mii de lei au fost 
cheltuite pentru alocarea sporuri-
lor la salarii pentru condiții nocive 
de muncă. Presupuşii beneficiari 
s-au dovedit a fi dădacele de la 
grădiniță, iar nocivitatea ține de 
utilizarea detergenților şi dezin-
fectanților. Și în acest caz au fost 
admise încălcări, banii fiind alo-
cați în lipsa unei evaluări a locului 
de muncă pentru a stabili gradul 
de nocivitate.

Primăria din Băneşti a alocat 
alte 29,7 mii de lei pentru procu-
rarea cadourilor pentru funcțio-
narele din administrația locală 

se declară victimă a unor intrigi 
politice la nivel local. 

„Au fost comise nişte greşeli, 
fiecare greşeşte, dar nu a fost 
nicio delapidare. Ce, dacă omul 
este consilier, nu are dreptul la 
un mic ajutor în caz de boală sau 
alte nevoi? Sau aleşii locali nu 
sunt şi ei oameni? Sau cum să 
ignori cererile unor bătrâni care 
au muncit o viață întreagă pen-
tru binele localități, doar pentru 
că fiii lor sunt consilieri? Care e 
vina lor? Și cu florile nu mai stau 
lucrurile chiar aşa. Este vorba de 
o perioadă de şapte ani şi, dacă 
s-au alocat o mie-două de lei pe 
an pentru femei, nu este o crimă”, 
ne-a declarat Vasile Popovici.

Primarul de Băneşti susține că 
este persecutat politic de către o 
femeie, consiliera din partea Plat-
formei DA, Olesea Popovici: „A 
fost contracandidata mea la alege-
rile din 2019. Nu se poate împăca 
cu gândul că a pierdut alegerile 
şi de atunci îmi organizează tot 
felul de controale, cheamă presa, 
spune minciuni despre mine. Până 
la alegerea dumneaei în consiliu 
eu n-am avut probleme. Eu mai 
continui să fac parte din PLDM şi 
la mulți de aici nu le place acest 
partid”.

La rândul său, Olesea Popovici 
ne-a declarat că scopul său este 
de a opri delapidările şi de a face 
regulă în administrația publică lo-
cală din Băneşti. „Au încasat bani 
nejustificat, şi-au atribuit prime, 
adaosuri la salarii. Ridică semne 
de întrebare şi procurarea flori-
lor. Sunt sume exagerate. Aceş-
ti bani puteau fi folosiți pentru 
dezvoltarea comunității. Știu că 
rezultatele Inspecției Financiare 
au fost expediate la CNA, dar au 
trecut mai multe luni şi nu s-a 
observat nicio mişcare din partea 
lor. De aceea teamă mi-i ca fără-
delegile din Primăria noastră să 
fie lăsate pe linie moartă”, ne-a 
declarat femeia.

Ajutoare pentru consilieri și rude, flori de zeci de mii de lei la 8 martie și licitații câștigate de fiul primarului

Porțiunea de drum de aproximativ 300 m nefinisată pentru că nu au ajuns bani
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Ne scriu deținuții: 
Ce se întâmplă în 
Penitenciarul nr. 15

Mai mulți deținuți care îşi ispăşesc 
pedeapsa în Penitenciarul nr. 15 
din oraşul Cricova ni s-au plâns că 
administrația închisorii le încalcă 

cele mai elementare drepturi, inclusiv dreptul 
la hrană şi de a scrie petiții. Solicitările privind 
respectarea drepturilor sunt respinse, iar cei care 
se plâng sunt de cele mai multe ori sancționați 
disciplinar. Deținuții care ne-au scris mai spun 
că viață lor este în pericol din considerentul 
că sunt obligați să plătească pentru haznaua 
structurilor criminale din sistemul penitenciar, 
iar cei din administrația penitenciarului nu le 
oferă protecție pentru că ar fi intrat în cârdăşie cu 
liderii interlopi.

Penitenciarul nr. 15 se află pe 
strada Luceafărul din oraşul Cri-
cova, suburbie a Chişinăului. Este 
o închisoare de maximă securita-
te, în care îşi ispăşesc pedeapsa 
cei mai periculoşi criminali, con-
damnați la ani grei pentru crime 
deosebit de grave. Majoritatea 
celor care îşi ispăşesc pedeapsa 
în Penitenciarul nr. 15 are la activ 
cel puțin două condamnări.

În Penitenciarul nr. 15 se află şi 
renumitul lider interlop Vladimir 
Moscalciuc, alias Makena, care 
deține titlul de „hoț în lege”, cel 
mai înalt în ierarhia criminală.

Penitenciarul are o capacita-
te de 470 de locuri, însă în el îşi 
ispăşesc pedeapsa în jur de 500 
de condamnați, suprapopularea 
fiind una din problemele majore 
din majoritatea închisorilor din 
R. Moldova.

Pedepsit pentru 
că s-a interesat 
de calitatea hranei

Deținutul Anatol Stenga sus-
ține că a intrat în conflict cu 
administrația închisorii după ce 
s-a revoltat în privința calității 
hranei pe care o primesc deținu-
ții. „Hrana pe care ne-o dau este 
foarte proastă. Am auzit că pentru 
întreținerea unui deținut statul 
alocă câte 200 de lei pe zi. Eu am 
încercat să cer explicații privind 
calitatea hranei, dar pe numele 
meu au fost întocmite rapoarte 
că  încalc regimul de detenție şi în 
consecință m-am ales cu zece zile 
de carceră”, ne-a scris deținutul.

Anatol Stenga a precizat că a 
contestat în instanță sancțiunea 
disciplinară, din care cauză a fost 
amenințat de către persoane din 
administrația penitenciarului. 
Mai mult, i-au fost interzise şi 
coletele de la rude.

O altă încălcare reclamată de 
către Stenga este că deținuții nu 
au acces la apă caldă, inclusiv pe 
timp de iarnă.

Deținuții din Penitenciarul nr. 
15 se mai plâng şi de faptul că nu 
le-au fost achitate salariile pen-

tru care au muncit în cariera de 
piatră. Deținutul Nicolae Reuleț 
ne-a prezentat un răspuns oficial, 
semnat de şeful Penitenciarului 
nr. 15, Victor Munteanu, în care 
se confirmă că statul îi este dator 
cu 16 mii 233 de lei pentru pe-
rioada martie-decembrie 2017, 
când a tăiat piatră în carieră. Ba-
nii urmau să ajungă pe un cont 
special cu dreptul de a-i folosi 
pentru procurarea obiectelor de 
primă necesitate de la magazinul 
închisorii sau să-şi ajute familia. 

Fără remunerare după ce a 
tăiat piatră în carieră

„Șeful adjunct al Penitencia-
rului nr. 15 mi-a declarat că nu 
voi primi niciodată banii, deoare-
ce au fost folosiți în amenajarea 
stadionului şi pentru reparația 
acoperişului închisorii. Am fost 
amenințat, inclusiv cu răfuiala 
fizică, ca să nu mai scriu plângeri 
şi nici să-mi revendic salariul. Am 
fost inclus în lista celor care încal-
că deliberat regimul de detenție. 
Îmi este frică pentru viața mea. 
Știu că sunt în pericol pentru că 
am scris această plângere, dar nu 
mai am ce pierde”, ne-a declarat 
condamnatul.

Siliți să voteze 
pentru Igor Dodon

La alegerile prezidențiale din 
toamna trecută, majoritatea celor 
care îşi ispăşesc pedeapsa în Pe-
nitenciarul nr. 15 au votat pentru 
Igor Dodon atât în turul I, cât şi 
în turul II. Rezultatul votului nu 
s-a datorat faptului că cei privați 
de libertate şi l-au dorit în unani-
mitate pe Dodon la cârma țării, ci 
pentru că le-ar fi cerut-o adminis-
trația închisori, iar gardienii ar fi 
avut grijă ca dispoziția celor din 
administrație să fie respectată. 

Mai mult, în procesul electoral 
ar fi făcut alianță cu administra-
ția şi Vladimir Moscalciuc. „Am 
primit „pragon” (cuvânt din ar-
goul puşcăriaşilor ce ar însemna 
notă informativă) de la Makena că 

trebuie să-l votăm pe Igor Dodon 
dacă vrem să avem o viață mai 
bună în închisoare”, ne-a scris un 
deținut din Penitenciarul nr. 15.

Precizăm că despre „pragonul” 
lui Makena privind susținerea 
candidatului Igor Dodon ne-au 
comunicat şi deținuții care îşi 
ispăşesc pedeapsa în alte peni-
tenciare. „La intrarea în secția de 
votare stăteau doi din cei „blatnîe” 
(castă a deținuților care fac parte 
din structuri criminale organiza-
te, care se declară superiori ce-
lorlalți deținuți şi se conduc de 
reguli specifice castei lor), de ai 
lui Makena. Înainte de votare ei 
ne amenințau ca să votăm pentru 
Dodon, iar după ce ieşeam de la 
vot, ne întrebau pentru cine am 
votat şi eram lăudați când le spu-
neam că pentru Igor Nicolaevici”, 
ne-a mărturisit un bărbat eliberat 
recent din detenție.

De ce s-a sinucis Stas?

În dimineața zilei de 29 octom-
brie într-o celulă a fost descoperit 
cadavrul strangulat al unui deținut 
în vârstă de 40 de ani, pe nume 
Stanislav. Acesta fusese escortat la 
data de 14 octombrie din Peniten-
ciarul nr. 13 şi ar fi avut probleme 
cu organizația criminală condusă 
de Moscalciuc. „Stas s-a aflat în 
carantină şi urma să fie trecut în 
zonă. Dar acolo îl aşteptau băieții 
lui Makena. El a depus o solicitare 
în scris la administrație, a infor-
mat despre conflictul pe care îl 

are cu gruparea şi a rugat să i se 
acorde protecție şi să fie plasat în 
zona de siguranță. Administrația 
însă i-a refuzat solicitarea”, ne-a 
comunicat un deținut sub protec-
ția anonimatului.

Acesta nu este singurul caz de 
suicid din acest an în Penitenci-
arul nr. 15. În luna februarie, şi-a 
pus capăt zilelor un tânăr în vârstă 
de 26 de ani, care a fost încarcerat 
în 2014 şi condamnat la 9 ani de 
detenție pentru jaf şi viol. Bărba-
tului îi mai rămăseseră trei ani 
până la ispăşirea pedepsei şi avea 
toate şansele la eliberare condiți-
onată înainte de termen. Cadavrul 
acestuia a fost găsit spânzurat în 
uscătorie, iar autoritățile au lansat 
din start versiunea unui suicid, 
fără să mai facă eforturi pentru 
alte detalii precum motivul real 
al suicidului.

Makena, vedeta 
Penitenciarului nr. 15 

Vladimir Moscalciuc îşi ispă-
şeşte pedeapsa în Penitenciarul 
nr. 15 în condiții pe care majo-
ritatea deținuților nu le-au avut 
nici în libertate. În mass-media au 
apărut mai multe poze cu celula 
lui Makena, cu reparație modernă, 
mobilată frumos şi dotată cu elec-
trocasnice. Temutul interlop apa-
re la mese bogate, pe care se văd şi 
băuturi tari de branduri renumite. 
Deținuții, dar şi surse din rândul 
angajaților sistemului penitenciar 
ne-au comunicat că Moscalciuc ar 

fi protejat de funcționari de rang 
înalt din cadrul Administrației 
Naționale a Penitenciarelor.

Cu toate acestea, Makena luptă 
pentru a fi eliberat înainte de ter-
men. Vara trecută, magistrații de 
la sediul Ciocana al Judecătoriei 
Chişinău au redus cu 1.927 de zile 
termenul de detenție al lui Mos-
calciuc, pentru că ar fi fost deținut 
în condiții inumane şi degradan-
te. Totodată, instanța a dispus ca 
statul să-i acorde o despăgubire 
de 350 de lei pentru şapte zile pe-
trecute în condiții inumane care 
nu au putut fi luate în calcul.

Reprezentantul 
ombudsmanului: 
„Plângerile deținuților, de 
cele mai multe ori, 
se adeveresc”

Alexandru Zubco, şef de direc-
ție în cadrul instituției de ombu-
dsman din Republica Moldova, 
susține că a monitorizat situația 
din cadrul Penitenciarului nr. 15 şi 
că de cele mai multe ori plângerile 
deținuților se adevereau. „Ulti-
ma dată am fost în Penitenciarul 
nr. 15 în 2019. În acest an nu am 
putut să merg din cauza pande-
miei. Am investigat mai multe 
plângeri ale deținuților şi până 
la urmă se adevereau. Am găsit 
limbaj comun cu administrația 
şi au fost şi progrese. Am reuşit 
să închidem celulele din subsol, 
fără acces la lumina zilei”, ne-a 
declarat funcționarul.

Referindu-se la situațiile de-
scrise mai sus, Alexandru Zubco 
le-a calificat drept tortură. „Dacă 
e adevărat, atunci sunt ilegalități 
grave şi țin de competența procu-
rorului”, a concis şeful de la oficiul 
avocatului poporului.

Cum comentează 
şefii de la penitenciare

Victor Munteanu, şeful Peni-
tenciarului nr. 15, a refuzat să vor-
bească cu noi pentru a comenta 
acuzațiile aduse şi ne-a sfătuit să 
ne adresăm la Administrația Na-
țională a Penitenciarelor (ANP).

Vladimir Cojocaru, şeful de la 
ANP, s-a arătat deschis să ne facă 
declarații, dar a spus că nu este pre-
gătit şi a solicitat să expunem pro-
blemele în scris pentru a le investiga 
şi a ne oferi un răspuns complex.

Julieta SAVIȚCHI

Makena în celulă

Celulă din Penitenciarul nr. 15
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Capcana anulării 
legii miliardului

Majoritatea din parlamentul de la 
Chişinău, formată din deputații 
socialişti şi cei afiliați partidului 
Șor, a promis să compenseze 

pagubele suportate de fermieri în acest an cu 
banii economisiți prin anularea aşa-numitei 
„Legi a miliardului”. Deşi aparent se ia o povară 
de pe buget, găselnița socialiştilor ar putea 
atrage după sine o răcire a relațiilor cu FMI 
şi sistarea finanțărilor din exterior pe care 
mizează Guvernul, potrivit Legii Bugetului. Ar fi 
o capcană pentru un nou executiv, care va prelua 
guvernarea după demisia guvernului Chicu 
despre care se vorbeşte.  

E C O N O M I E

Săptămâna în curs a fost mar-
cată de protestul fermierilor, care 
au venit iarăşi cu tractoarele în 
Piața Marii Adunări Naționale 
pentru a cere Guvernului să-i 
susțină financiar după un an agri-
col dezastruos. Este un nou val de 
proteste după cel din iulie, când 
agricultorii veniseră la Chişinău 
cerând Guvernului compensații 
pentru pagubele suportate. Cerin-
ța de atunci a fermierilor era să le 
fie oferită o sumă de 3000 de lei la 
fiecare hectar lovit de secetă. Până 
la urmă Guvernul le-a promis câte 
1500 de lei şi cu aceasta revolta 
părea că se stinsese. 

Fără compensații 
şi cu TVA majorat

Nu de tot, or fermierii au în-
țeles că au fost traşi pe sfoară. 
Numărul beneficiarilor de com-
pensații a fost destul de limitat 
până la acest moment. În plus, în 
politica fiscală pentru anul viitor, 
Guvernul a introdus o prevedere 
prin care taxa pe valoarea adăuga-
tă plătită de producătorii agricoli 
la importul şi/sau livrarea internă 
a producției agricole urmează să 
fie majorată de la 8% la 12%. Tot-
odată, TVA plătită de importatorii 
de fertilizanți şi pesticide urmează 
a fi diminuată de la 15% la 12%. 

Fermierii cred că de pe urma 
acestei „reforme” vor avea de 
câştigat doar importatorii de 
in-puturi pentru agricultură, ex-
portatorii de produse agricole şi 
procesatorii. Fermierii care sunt 
afectați de seceta din acest an vor 
avea de pierdut. 

Șeful executivului, Ion Chicu, 
s-a arătat nedumerit de solicitările 
agricultorilor menționând că anul 
acesta s-a alocat o sumă record 
pentru agricultură.

„Anul acesta a fost recordul 

Ion CHIȘLEA 

alocărilor din bugetul de stat 
pentru agricultori, un miliard 
280 de milioane de lei. Niciodată 
în istoria Republicii Moldova, în 
ani cu mult mai buni ca acesta, 
nu au fost alocați atâția bani”, a 
menționat prim-ministrul făcând 
abstracție de faptul că pagubele 
din acest an au fost mult mai mari 
decât în alți ani. 

Găselnița socialiştilor

Aşa cum protestul fermierilor 
nu a fost luat în serios de auto-
rități, acestea aplicând tactica 
tergiversării prin negocieri fără 
fond până când legea bugetului 

va fi adoptată fără modificări-
le propuse de fermieri, aceştia 
au mers miercuri la Parlament, 
urcând cu tractoarele pe trepte-
le Legislativului şi provocând o 
busculadă cu forțele de ordine. Ca 
rezultat, o delegație a acestora a 
fost admisă în sediul legislativu-
lui pentru a discuta cu fracțiunile 
parlamentare. 

Deşi opoziția s-a arătat din 
start de partea protestatarilor, 
fermierii au solicitat reprezen-
tanților fracțiunilor care formează 
majoritatea, cea a socialiştilor şi 
cea a Partidului Șor, să găsească 
soluții pentru revendicările lor. 

În scurt timp, socialiştii au gă-
sit, chipurile, bani pentru a plăti 
compensații agricultorilor. Este 
vorba despre circa 600 de milioa-
ne de lei, care vor fi economisiți 
după anularea aşa-numitei Legi 
a miliardului. Potrivit acesteia, 
Guvernul urmează să întoarcă 

Băncii Naționale din Bugetul de 
Stat, creditul acordat în 2014-
2015 pentru rambursarea depo-
zitelor deponenților păgubiți de 
furtul miliardului de dolari din 
Banca de Economii, Banca Socială 
şi Unibank. 

Aşa cum banii au fost împru-
mutați de către Guvern de la BNM, 
care a oferit şi o garanție, acesta 
trebuie să-i întoarcă, fie prin re-
cuperarea banilor furați de la cei 
care au făcut-o, fie prin achitări 
anuale din buget. 

„O mostră clasică 
de populism”

Potrivit legii aprobate în 2016, 
dacă banii nu sunt recuperați, iar 
până la acest moment nu s-a recu-
perat nimic, cetățenii urmează să 
întoarcă (din buget) în următorii 
25 de ani banii furați, adică 13 
miliarde de lei plus o dobândă de 
5%. În total, în 25 de ani, trebuie 
achitată suma de 21 de miliarde 
de lei. 

Iată că, deşi până acum nu a 
fost găsit niciun bănuț din banii 
furați, fracțiunea socialistă din 
Parlament a hotărât să anuleze 
legea în cauză. 

Potrivit deputatul Platformei 
DA, Igor Munteanu, preşedin-
te al Comisiei Control Bugetar, 

abrogarea legii miliardului nu 
rezolvă furtul miliardului şi este 
„o mostră clasică de populism” şi 
agramatism. 

„Miliardul rămâne furat, indi-
ferent de abrogarea propusă de 
PSRM. Soluția legii din 2016 nu 
este ideală, dar nu avem o alter-
nativă mai bună. Mai mult, pro-
iectul nu respectă axioma după 
care orice chestiune care implică 
cheltuieli bugetare cere avizul gu-
vernului, cere şi acordul BNM, are 
nevoie de o analiză minuțioasă a 
consecințelor sale legale şi eco-
nomice, mai ales că riscurile de 
instabilitate financiară sunt la fel 
de reale ca şi în ianuarie 2014, 
atunci când vestea fraudei bancare 
a stimulat o cădere bruscă a leului 
şi o creştere dramatică a prețurilor 
la bunurile de consum”, mențio-
nează deputatul într-o postare pe 
pagina sa de Facebook.

„Oamenii educați şi cu bun-

simț recunosc fără echivoc că 
recuperarea banilor furați este 
singura cale de rezolvare a furtului 
secolului în RM şi că orice alte 
paliative sunt mult mai proaste. 
„Mai multe torpile lansate de 
partidul lui Dodon, pierzătorul 
cursei prezidențiale, tulbură apele 
legislativului”, scrie deputatul.

Igor Munteanu precizează că 
Banca Națională a Moldovei are 
garanția statului Republica Mol-
dova, de a-şi recupera prejudiciile 
cauzate de hoți, iar abrogarea legii 
va lovi năprasnic prin toate efec-
tele unei instabilități financiare de 
proporții, generatoare de inflație, 
devaluarea leului şi sărăcie.

„Populiştii sunt foarte buni 
la dăruit bani străini şi uită, de 
obicei, că singura cheie pentru 
dezlegarea fraudei bancare ține de 
tragerea la răspundere a vinovați-
lor, confiscarea averilor, conturi-
lor şi avioanelor de lux, cercetarea 
penală şi vânarea internațională 
a tuturor celor care-şi bat joc de 
cetățenii RM”, concluzionează 
deputatul Platformei DA.

Capcană pentru 
Maia Sandu 
şi un viitor Guvern

Până la urmă, anularea legii va 
lovi în preşedintele Maia Sandu 

şi un guvern propus de aceasta, 
care va înlocui cel mai probabil 
în curând Guvernul Chicu. 

Și asta deoarece Fondul Mo-
netar Internațional, care a şi 
cerut în 2016 o soluție pentru 
ca banii să fie rambursați, foar-
te probabil că va cere readop-
tarea legii sau adoptarea unei 
legi similare, care să garanteze 
că banii vor fi întorşi Băncii 
Naționale. Confruntându-se 
cu mari probleme financiare şi 
pentru a face față cheltuielilor 
bugetare generoase din bugetul 
votat de socialişti şi deputații 
lui Șor, executivul va trebui să 
se conformeze acestor cerințe şi 
să adopte o astfel de lege. Astfel, 
deja preşedintele Maia Sandu şi 
partidele care urmează să asigu-
re guvernarea după ce guvernul 
Chicu va demisiona vor fi acu-
zați că pun furtul miliardului pe 
spatele poporului. 

Pandemia 
va aduce 
prejudicii 
de 20 de 
miliarde de 
lei economiei 
moldovenești

În primele nouă luni ale 
anului în curs, Produsul Intern 
Brut a scăzut cu 8,2% pe serie 
brută față de aceeaşi perioadă a 
anului trecut. „Dacă comparăm 
evoluția economiei naționale 
din perioada pandemiei cu 
evoluția economică care pu-
tea fi în cazul în care nu ar fi 
existat pandemia, constatăm un 
decalaj de circa 7,6 miliarde de 
lei pentru această perioadă. Cel 
mai probabil, impactul total net 
al pandemiei asupra creşterii 
economice va ajunge la circa 
20 de miliarde de lei până la 
finele anului 2021”, a mențio-
nat expertul economic Adrian 
Lupuşor pentru Jurnal TV.

Fiscul va 
avea acces 
la conturile 
moldovenilor 
deschise în 
străinătate

Republica Moldova va semna 
Acordul multilateral al auto-
rităților competente privind 
schimbul de informații finan-
ciare. Semnarea acestuia a fost 
aprobată marți de Comisia 
parlamentară pentru politică 
externă şi integrare europeană. 
Documentul îşi propune să res-
pecte cerințele fiscale internați-
onale, oferind asistență fiscală 
între părți. Schimbul include 
informații personale de identifi-
care, numărul contului, numele 
şi numărul de identificare al 
instituției financiare raportoa-
re, soldul sau suma contului, 
dividende sau alte venituri. 

Londra pierde 
accesul la 
piața unică 
europeană

Părăsirea pieței unice şi a 
uniunii vamale de către Re-
gatul Unit la 1 ianuarie 2021 
va conduce la obstacole supli-
mentare în calea comerțului şi 
a mobilității transfrontaliere 
a persoanelor şi sunt necesare 
ajustări atât din partea Uniu-
nii Europene, cât şi din cea a 
Regatului Unit. Prin părăsirea 
UE, Regatul Unit părăseşte, 
de asemenea, toate acordurile 
internaționale ale Uniunii, în 
mod automat şi prin lege. De 
la 1 ianuarie 2021, întreaga 
legislație primară şi secundară 
a Uniunii Europene va înceta să 
se aplice Regatului Unit. 
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Dodon și-a îndeplinit 
promisiunea 

Parlamentul a votat miercuri, în lectură finală, 
Legea privind funcționarea limbilor vorbite 
pe teritoriul Republicii Moldova. Conform 
acestui proiect, „limba rusă, în calitate de 

limbă de comunicare interetnică, se foloseşte alături 
de limba de stat”. Legea a fost votată (cu 55 de voturi) 
de deputații PSRM şi cei din platforma „Pentru 
Moldova”, care include deputații Partidului Șor.

Proiectul de lege a fost elaborat 
de deputații socialişti Vasile Bolea, 
Bogdat Țîrdea şi Adrian Lebedinschi. 
Conform acestuia, în relațiile cu auto-
ritățile de stat, administrația publică, 
instituțiile publice, precum şi cu în-
treprinderile şi organizațiile situate 
pe teritoriul Republicii Moldova, 
limba comunicării verbale şi scrise 
este limba de stat şi /sau limba rusă 
în calitate de limbă de comunicare 
interetnică, la alegerea cetățeanului.

Proiectul de lege mai stipulează 
că funcționarii publici sunt obligați, 
la solicitare, să asigure traducerea în 
limba rusă, să primească cererile în 
rusă şi să răspundă în limba în care 
a fost făcută solicitarea, iar pentru 
actele prezentate în alte limbi se 
anexează traducerea în limba de stat.

Promisiunea față de Kremlin 
a fost îndeplinită

Acordarea statutului de limbă de 
comunicare interetnică limbii ruse a 
fost unul dintre obiectivele asumate 
de PSRM după înfrângerea lamen-
tabilă a lui Igor Dodon în alegerile 
prezidențiale. 

Statutul de limbă de comunica-
re interetnică pentru limba rusă a 
fost un subiect al discuțiilor dintre 
liderul separatist de la Tiraspol, Va-
dim Krasnoselski, şi preşedintele pe 
moment în exercițiu, Igor Dodon. 

Krasnoselski îl critica vehement 
în februarie curent pe Igor Dodon 

pentru faptul că „a uitat de promisiu-
nile făcute față de Rusia şi pe care nu 
le-a îndeplinit. Este vorba de limba 
rusă, canalele TV ruseşti şi şcolile 
de limbă rusă.

„L-aş sfătui pe Igor Dodon să se 
gândească la promisiunile făcute față 
de Federația Rusă. Este vorba despre 
restabilirea statutului de limbă de 
comunicare interetnică pentru limba 
rusă, statut lichidat în anul 2018”, a 
declarat liderul secesionist.

Deputatul PSRM, Bogdan Țîrdea, 
a infirmat faptul că acordarea statu-
tului de limbă de comunicare pentru 
rusă a fost votat la solicitarea fie a lui 
Krasnoselski, fie a Federației Ruse. 

Deputatul Țîrdea 
nu ştie despre 
angajamentele lui Dodon

„Rusa a fost limbă de comunicare 
interetnică timp de 30 de ani în Re-
publica Moldova, din 1989 până în 
2018, după cum este limbă de comu-
nicare la nivel internațional. Această 
limbă este vorbită de peste 80% din 
populația țării. Rusă este o limbă 
de comunicare cu etnicii bulgari şi 
cei găgăuzi, care nici nu îşi cunosc 
limba lor. Mai mult, chiar unii mol-
doveni cunosc limba rusă mai bine 
decât moldoveneasca sau româna, 
cum preferați Dvs. să o numiți”, a 
observat parlamentarul.

Această lege a fost anulată arbi-
trar, a subliniat el, de către regimul 
lui Plahotniuc, prin decizia arbitrară 
a Curții Constituționale. 

Insistând asupra angajamentelor 
lui Dodon luate în fața Rusiei şi a 
Transnistriei, la care a făcut referire 
Krasnoselski, deputatul ne-a decla-
rat că nu a văzut asemenea declarații 
şi că nu este specialist în diferendul 
transnistrean.

„Eu, ca deputat, mă străduiesc 
să promovez interesele cetățenilor 
Republicii Moldova şi le promovez 

aşa cum îmi cere alegătorul meu.” 
Consiliul Superior al Magistratu-

rii a avizat negativ proiectul de lege 
în cadrul şedinței din 8 decembrie. 

Experții CNA: Un proiect 
prin care se descurajează 
minoritarii să învețe 
limba de stat

De asemenea, proiectul a fost 
criticat în termeni duri de experții 
Centrului Național Anticorupție. Po-
trivit expertizei CNA, proiectul de 
lege constituie un pericol iminent la 
adresa orânduirii sociale şi a bazelor 
statalității Republicii Moldova, ar 
putea duce la conflicte între etnii. 

În plus, implementarea proiectu-
lui implică resurse financiare supli-
mentare considerabile din bugetul de 
stat, inclusiv timp de muncă şi resurse 
umane, necesare pentru traducerea 
în limba rusă a actelor oficiale întoc-
mite/emise/adoptate, resurse care 
ar putea fi folosite pentru realizarea 
altor obiective ale entităților publice. 

„În perspectivă se vede că, sub 
pretextul susținerii şi promovării 
intereselor minorităților naționale, 
de fapt, proiectul susține refuzul, 
ignorarea acestora în ceea ce priveşte 
cunoaşterea limbii oficiale a statu-
lui în care s-au născut şi locuiesc, 
intimidând majoritatea populației 
Republicii Moldova, vorbitoare de 
limbă română. Prin urmare, promo-
varea intereselor menționate este 
în detrimentul interesului public 
general”, constată autorii expertizei.

În acelaşi timp, au semnalat ex-
perții, proiectul actului normativ 
nu dispune de o argumentare juri-
dică. „Autorii proiectului de lege nu 
au prezentat informații relevante, 
concludente şi justificative, argu-
mentate din punct de vedere juri-
dic, cu exemple statistice, care să 
demonstreze existența unei/unor 
probleme ale reprezentanților mi-
norităților naționale, pe motivul 
apartenenței acestora la o anumită 
naționalitate cu care se asociază, 
manifestate prin: marginalizarea în 
cadrul societății; imposibilitatea co-
municării cu organele administrației 
publice; neînțelegerea informației 
care li se comunică; intimidarea in-
tenționată a limbii ruse, interzicerea 
comunicării în limba rusă etc.”, se 
mai menționează în expertiza CNA.

 M a p a m o n d

Turcia suspectează 
Teheranul că a răpit un 
opozant iranian la Istanbul

Treisprezece turci au fost arestați în cadrul unei anchete 
deschise pentru răpirea unui cetățean suedezo-iranian, Ha-
bib Chaab, în octombrie, când Teheranul susținea că fusese 
extrădat de Ankara, scrie lemonde.fr. Sosit din Suedia la 
Istanbul, la 9 octombrie, acest lider al unui grup separatist 
arab iranian, Mişcarea arabă a luptei pentru eliberarea din 
Ahvaz (ASMLA), a dispărut în aceeaşi zi. Urmele sale s-au 
pierdut în cartierul Beylikduzu, pe partea europeană, unde 
avea o întâlnire cu o femeie de origine iraniană sosită de 
curând în Turcia.

Umbra serviciilor secrete 
ruse după afacerea 
Navalnîi

Experți în arme chimice ai serviciilor secrete ruse au ur-
mărit pas cu pas opozantul rus otrăvit, transmite lefigaro.fr. 
„Știu cine a vrut să mă omoare, ştiu unde locuiesc, ştiu unde 
lucrează, le ştiu numele reale, le cunosc pseudonimele şi le 
am fotografiile”: Aleksei Navalnîi a reacționat luni într-un 
videoclip la ancheta efectuată de mai multe mass-media, 
care indică responsabilitatea FSB, serviciile secrete ruseşti, 
în încercarea lor de a-l otrăvi în august. Văzut marți de peste 
6 milioane de ori, acest videoclip al adversarului numărul 
unu al Kremlinului, care se recuperează în prezent în Ger-
mania, a accentuat impactul investigațiilor publicate luni 
de site-urile Bellingcat şi Insidermais.

Putin califică acuzațiile 
legate de otrăvirea lui 
Navalnîi drept „falsificare”

Vladimir Putin a negat că Rusia se află în spatele otrăvirii 
liderului opoziției, Aleksei Navalnîi, calificând o anchetă 
recentă a publicației „Bellingcat” drept „falsificare”. „Cui 
îi trebuie să îl otrăvească?!”, a spus el în timpul unei con-
ferințe de presă televizate la nivel național, negând că ar 
fi fost implicată agenția de spionaj FSB. „Dacă ar fi vrut să 
[îl otrăvească], atunci probabil că ar fi terminat treaba.” 
Preşedintele rus a recunoscut că a fost informat despre in-
vestigația „Bellingcat”, care acuză FSB că a trimis o echipă 
să îl otrăvească pe Navalnîi cu un agent nervos similar cu 
cel folosit la Salisbury în 2018, „Noviciok”.

Angela Merkel își pune 
speranța în vaccinul 
BioNTech 

Cancelarul Angela Merkel a salutat crearea primului vaccin 
împotriva COVID-19 care a fost autorizat de autoritățile de 
reglementare, după ce i-a cunoscut joi, prin videoconferință, 
pe fondatorii BioNTech, mica firmă germană din spatele 
acestui vaccin, relatează dpa, citat de agerpres.ro. „Când 
vedem cât de mulți oameni mor în prezent de coronavirus, 
ne dăm seama cât de multe vieți poate salva”, a declarat 
Angela Merkel la începutul întâlnirii. Referindu-se la Ugur 
Sahin şi Ozlem Tureci, cuplul care conduce BioNTech, Mer-
kel a spus că este „incredibil de mândră” că Germania are 
astfel de cercetători.

 

Problemele de sănătate 
mintală și cazurile de 
automutilare, în creștere 
în taberele de migranți

Problemele de sănătate mintală şi cazurile de automu-
tilare au înregistrat o creştere importantă în perioada de 
izolare impusă din cauza pandemiei în taberele de migranți 
din Grecia, a tras un semnal de alarmă joi Comitetul Inter-
național de Salvare (IRC), transmite France Presse, citată 
de agerpres.ro. Potrivit organizației umanitare, datele 
parvenite de pe cele trei insule cu cei mai mulți migranți 
– Lesbos, Chios, Samos – arată că trei sferturi din cele 
900 de persoane salvate începând din 2018 prezentau 
astfel de simptome.

I.G.

Acordarea statutului de limbă de comunicare interetnică pentru limba 
rusă este o obligație luată în fața Kremlinului

Ilie GULCA
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Despre „integrarea 
timpurilor”

A - p o l i t i c e

Ultimul preşedinte socialist îl invoca 
în ultimul său discurs public, cu două 
zile înainte de alegerile pe care le-a 
ratat, pe Ștefan cel Mare, care cică „s-a 

lămurit cu boierii, noi trebuie să ne lămurim cu 
acest Parlament...” (şi alte aberații similare). 
Și comunistul Voronin se vedea reîncarnare a 
domnitorului feudal (sic!). 

Adevărat, acesta se revendica 
şi de la Isus Hristos (iartă-ne, 
Doamne!), decretând că Mân-
tuitorul ar fi fost „primul comu-
nist” al umanității. Pe contrasens, 
Mihai Ghimpu invoca, periodic, 
spiritul lui Burebista. 

Urmași ai Romei... din Basa-
rabia voievodală, protipendada 
noastră poetic-politică citează 
abuziv din Eminescu (cel care îi 
evocă pe Țepeş sau pe Mircea cel 
Bătrân), fără să țină cont de con-
text: veacul romantic e construit 
pe evocările trecutului, având un 
discurs nostalgic-evocator prin 
definiție, frumos la timpul său 
(sic!). Pe când azi (spuneam şi 
cu un alt prilej), e oribil (şi rizi-
bil) să vezi personajele comice ale 
lui Caragiale declamând, patetic, 
din tragicul Eminescu. Or asta 
înseamnă amestecul, „integra-
rea stilurilor”, înseamnă lipirea 
mecanică a discursului consumat 
de alții pe elementul viu al coti-
dianului. 

O paradigmă istorică deja con-
sumată, deci explicită, e la înde-
mâna oricui, şi e mai simplu să se 
preia eticheta unei epoci apuse. 
Încolăcindu-se incredibil în jurul 
aracilor din toate timpurile, co-
muniştii lui Voronin şi socialiştii 
lui Dodon beneficiază de valorile 
reale ale capitalismului, îl evocă 
pe feudalul Ștefan cel Mare, se 
roagă în bisericile lui Hristos şi 
poartă în raniță conspectele ateis-
mului sovietic. Fără să sesizeze 
ridicolul confuziilor istorice.

Eugen Lungu a inventat, din 
pasa lui Aureliu Busuioc, un 
concept: integrarea timpurilor. 
Referindu-se la celebra culegere 
de nuvele parafrastice şi para-is-
torice O sumă de cuvinte, criti-
cul scria că o primă „inducție” 
de umor în aceste istorioare se 
obține prin integrarea timpuri-
lor, adică prin mixarea trecutu-
lui istoric cu prezentul. Subtitlul 
cărții lui Busuioc era Istorioare 
inte[r]grate, evocând tentativa 
comuniştilor lui Voronin de a în-
locui istoria românilor cu un soi 
de istorie „integrată”, de facto, 
un surogat ideologic, dospit pe 
drojdii sovietice, ocârmuirea fi-
ind deranjată de sintagma „istoria 
românilor”. „Integralismul” părea 
ideea salvatoare, deşi termenul în 
sine însemna integrarea/ însuma-
rea a două discipline particulare 
(istoria românilor plus istoria 
universală).

Integrarea timpurilor e un 
procedeu pur literar. A făcut-o 
Busuioc mai devreme, în celebra 

Abilitatea de a suci mințile, 
populismul, demagogia nu sunt 
suficiente ca o formațiune po-
litică nouă să obțină un scor ca 
acesta. La o analiză post factum 
a campaniei AUR, s-a constatat 
că simpatiile electoratului au 
fost câştigate mai curând prin 
mijloace tehnice, prin modul de 
a comunica cu acesta. Facebo-
ok-ul, Instagram-ul ş.a. au fost 
vehiculele folosite de cei de la 
AUR pentru a ajunge repede şi 
cu efort minim la mintea alegă-
torului. 

Campania desfăşurată pe 
rețele sociale e o metodă efici-
entă care te scuteşte de bătăile 
de cap ale partidelor tradiți-
onale. Pentru a capta atenția 
cetățeanului, nu ai nevoie de 
organizații teritoriale cu mulți 
angajați şi cu manageri instru-
iți, care trebuie monitorizați şi 
consiliați continuu. Internetul 
te absolvă de multiple depla-
sări în provincie, de întâlnirile 
directe cu alegătorii: o postare 
isteață pe rețea, cu difuzare 
maximă, valorează, uneori, mai 
mult decât sutele şi miile de 
adunări cu public improvizat în 
cămine culturale prost încălzite.

Microtargetingul sau mar-
ketingul electoral direct, pe gru-
puri-țintă bine definite, adică 
bine alese din timp, e o metodă 
nouă pentru piața politică 
românească, dar care a funcți-
onat impecabil în cazul Alian-
ței pentru Unirea Românilor. 
Dublată de dezinformare şi de 
trollingul subtil al adversarilor 
politici, metoda dă roade mai cu 
seamă în societățile cu o cultură 
democratică (dar şi: generală) 
precară.

Aşa a câştigat alegerile 
prezidențiale în Filipine un 
politician ca Rodrigo Duterte. 
Timp de câteva luni, trolli şi 
postaci de tot felul au asociat 
criminalitatea din țară exclusiv 
traficului de droguri. Apoi, pe 
scenă a apărut Duterte, al cărui 
slogan în campanie era lupta cu 
cartelurile şi cu dealerii de pe 
străzi. Viitorul preşedinte însuşi 
afirma sus şi tare că pe vremea 
când era primar în Davao (oraş 
din sudul statului Filipine), 
obişnuia să-i vâneze pe trafi-
canți în persoană, cu arma în 
mână. 

În consecință, electoratul a 
văzut în Duterte o reală speran-
ță, un veritabil mântuitor al na-
țiunii. Știm cu toții ce a urmat 
după instalarea lui Duterte la 
putere: un regim al terorii ase-
mănător „opricininei“ lui Ivan 
Groznîi, cu „detaşamente ale 
morții“ alcătuite din torționari 
ce se autointitulează justiți-

ari („vigilantes“) şi ucid fără 
judecată sub pretextul luptei cu 
„mafia drogurilor“.

Trebuie spus, totuşi, că po-
pulismul noilor radicali români, 
activismul lor politic din trecut 
(George Simion nu este chiar un 
necunoscut pe scena social-po-
litică românească) şi tehnicile 
folosite de aceştia pentru a 
câştiga simpatia alegătorilor 
explică parțial popularitatea 
spontană a formațiunii AUR: 
fără electoratul potrivit, in-
vestiția în microtargeting, în 
dezinformare şi manipulare 
e pierdere de timp şi de bani. 
(Apropo de investițiile AUR în 
campanie. Chiar şi acum, după 
succesul uriaş al partidului la 
alegeri, sursele de finanțare ale 
formațiunii rămân neelucidate!) 

Iar când zic „potrivit“, nu 
mă refer neapărat la alegătorul 
care abia aşteaptă o criză de 
proporții pentru a-şi confirma 
prejudecăți şi temeri mai vechi 
şi a vota o formațiune care-i 
exprimă mai bine resentimen-
tul: acest alegător identifică 
întotdeauna şi fără greş toate 
partidele „antisistem“ sau, în 
lipsa acestora, aripile radicale 
din alte partide, susținându-le 
necondiționat, din principiu. 
Mă refer mai curând la electora-
tul nepretențios, neideologizat 
şi, de aceea, moderat în opțiuni, 
dar care devine mai vulnerabil 
ca oricând la delirul informațio-
nal în perioade de restrişte. 

Dacă acest electorat se simte 
dezamăgit, pentru moment, de 
„partidul lui“, el preferă fie să 
stea acasă, fie să pună ştampila 
pe un partid apropiat de ceea ce 
votează de obicei. AUR a repe-
rat însă masa critică a debusola-
ților şi le-a oferit o alternativă. 
Dar nu atât o alternativă politi-
că, cât o compensație psihologi-
că pentru fiecare dintre decepți-
ile suferite. Mai mult, a avut un 
discurs separat pentru fiecare 
categorie de decepționați: AUR 
a părut un luptător mai ferm 
decât PSD pentru „familia tra-
dițională“, mai ferm decât PMP 
pentru unirea tuturor românilor 
şi pentru valorile româneşti, 
mai ferm decât toți ceilalți în 
promovarea „interesului națio-
nal“ şi în confruntarea cu „noua 
ordine mondială“ etc.

Marea problemă pe care o 
pune acum AUR pentru so-
cietatea românească nu este 
jocul politic pe care îl va face 
partidul în Parlament în viitorii 
patru ani (în mare, e previzibil, 
la câți deputați are şi la cât de 
incompatibili sunt ei între ei), 
ci faptul că a ajuns în Parlament 
cu câteva clicuri pe tastatură. 
O campanie bine regizată pe 
rețelele sociale şi o doctrină de 
spoială, exploatând toate iluzi-
ile, fanteziile, fixațiile şi slăbi-
ciunile nației, s-au dovedit a fi 
destule pentru a crea o forță po-
litică de luat în seamă. Pentru 
o țară ca România, acest model 
de acțiune politică ar putea 
fi, în viitor, o amenințare mai 
mare chiar decât partidul care 
l-a implementat în premieră.

H a r t a  l u m i i

Ploaia de aur (II)

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

sa comedie pseudoistorică (de 
la 1969!) Radu Ștefan, Întâiul 
și ultimul, când domnitorul de 
scurtă durată Radu-vodă vorbea 
(în secolul al XVII-lea!) folosind 
vocabularul politic din mijlocul 

secolului XX (şi reflectând reali-
tățile „orânduirii sovietice”). Peste 
vreun deceniu, tehnica paradoxu-
rilor temporale o folosea Marin 
Sorescu în Răceala. Iar înaintea 
lor s-a jucat „de-a integrarea 
timpurilor” Mihail Bulgakov în 
piesa „Ivan Vasilievici” (istorie 
cunoscută publicului mai ales în 
versiunea din comedia cinema-
tografică a lui Gaidai). Autorii, 
jucând în mod diferit situațiile 
„integratoare”, mizau de fiecare 
dată pe efectul comic. 

 „Integralistul” Aureliu Busu-
ioc, atât în Radu Ștefan, întâiul 
și Ultimul, cât şi în O sumă de 
cuvinte, nu doar produce efecte 

hilare prin alăturarea mecani-
că a stilurilor diferitor epoci, ci 
strecoară aluzii mai mult decât 
transparente la realitățile de azi. 
Un efect comic implicit, dar şi 
explicit, premeditat, artistic. 
Protagonistul piesei lui Busuioc, 
rege şi bufon, profitor al unei 
situații, dar şi minte lucidă, 
capabilă să evalueze situația şi 
contextul, are o explicație sim-
plă şi... subversivă pentru epoca 
totalitară (în care istoria a fost 
masiv falsificată, în concordanță 
cu ideologia oficială). Iată cum îi 
lămureşte el Saftei nevoia unei 
istorii „oficiale”: „norodul are 
nevoie de adevărul artistic, nu 
de cel istoric!”

De ce mi-am amintit de toate 
astea? Fiindcă suntem în preaj-
ma inaugurării noului preşedinte, 
care chiar promite să fie altfel, 
sper foarte mult ca Maia Sandu 
să nu devină, conform obiceiului 
locului, o nouă legendă istorică, o 
nouă Jeanne d’ Arc (cum au bo-
tezat-o ironic adversarii, încă pe 
timpul când era premier, iar fanii 
au folosit acest apelativ pios, ca 
un supranume), ci să fie ea însăşi. 
Mergând spre un viitor, nu ducând 
dorul trecutului. Fără a amesteca 
vremurile, precum predecesorii. 
Or epocile moderne au atins per-
formanțe tocmai pentru că au ştiut 
să se rupă de trecut, să propună 
paradigme noi. Fiecare epocă e 
apreciată pentru specificul său, nu 
şi repetată... pentru că devenim 
ridicoli. 

Rămâneți în umbră sfântă, 
Basarabi și voi Mușatini... E vre-
mea să construim timpul nostru. 
Ținând cont de experiența trecu-
tului, dar fără a amesteca timpuri-
le... Istorice sau gramaticale, fără 
deosebire.

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

Sper  

foarte mult ca Maia 
Sandu să nu devină, 
conform obiceiului 

locului, o nouă 
legendă istorică, o 
nouă Jeanne d’ Arc 
(cum au botezat-o 
ironic adversarii, 

încă pe timpul când 
era premier, iar 

fanii au folosit acest 
apelativ pios, ca un 
supranume), ci să 

fie ea însăşi. 
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Metamorfoze covidioase
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„politica externă echilibrată” 
marca dodon:

doar după ce țarul trimite 
felicitări, apare şi dodon cu fe-
licitările sale. aşa a fost cu cazul 
din belarus. aşa şi cu alegerile 
din sua. şi au mai fost câteva 
situații. 

a cui e politica asta calibrată 
de kremlin?

***
metamorfoze covidioase:
trump: „dacă nu eram eu pre-

şedinte, n-ați fi avut vaccinul nici 
în următorii cinci ani!”.

notă: vaccinul pfizer-biontech 
de care vorbeşte trump este dez-
voltat şi produs în europa.

dodon: „sunt sigur că dacă 
noi am fi câştigat alegerile 
prezidențiale, am fi putut primi 
vaccinul din rusia în regim de 
urgență.»

notă: de unde atâta siguranță 
că în rusia este vaccin? şi dacă 
ar fi – de ce atâta urgență de a-l 
oferi lui dodon?

***
iv. ceban: „chişinăul este cel de 

al doilea oraş ca mărime în spațiul 
românesc”.

dodon: „ion, şi-i cu tine?”.
i. vlah: „eu studiez româna. e o 

limbă foarte frumoasă. subiectul 
dat a fost extrem de politizat”.

dodon: „irina, i ty tuda je?”.
interesant: ce-i va spune (nou) 

lui dodon şi ex-”prima doamnă”?

Şi-o poate imagina cineva 
pe Ana Blandiana arbitrând un 
meci de fotbal? Presupun că nu. 
Şi totuşi un asemenea meci a avut 
loc.

Era în 1983, în primele zile 
ale lui iunie. Alături de nume-
roşi alți scriitori, mă aflam la 
Oneşti, la „Zilele culturii căli-
nesciene”, organizate ca în fie-
care an de Constantin Th. Cio-
banu. Ca să ne scoată la soare 
dintre zidurile clădirilor între 
care participam la interminabile 
dezbateri (captivați de aceste 
dezbateri, întrutotul libere, ui-
tam să ne mai uităm la ceas), 
primarul oraşului ne-a propus 
să jucăm un meci de fotbal pe 
stadionul oraşului. Să-l jucăm 
noi, scriitorii, nu să ne ducem ca 
spectatori la unul jucat de alții! 
Propunerea a produs animație 

şi fost acceptată, tocmai pentru 
că era trăsnită.

Pe stadion ni s-a pus la dispo-
ziție echipament real, din acela 
folosit în meciurile oficiale, in-
clusiv ghete cu crampoane. Ana 
Blandiana, care de la început a 
anunțat că vrea să fie arbitru, a 
primit binecunoscutul costum 
negru şi un fluier. Nicolae Ma-
nolescu şi-a constituit o echipă 
puternică, chemându-i să joace 
alături de el pe Laurențiu Ulici, 
Mircea Martin, Radu Călin Cristea 
şi Ion Bogdan Lefter (ultimii doi, 
tineri şi agili, membri ai Cena-
clului de luni). Echipa din care 
făceam eu parte îi mai cuprindea 
pe (mai puțin sprintenii) Mihai 
Zamfir, Dan Culcer, Ovidiu Ge-
naru şi Bogdan Ulmu.

Ca să nu jucăm în fața unor 
tribune goale, ceea ce ar fi fost 
dezolant, primarul avusese gri-
jă să aducă, cu concursul unei 
profesoare de română, patru-
zeci-cincizeci de eleve de liceu, 
instruite să aplaude când ar fi 
fost cazul. În timp ce ceilalți se 
chinuiau să se îmbrace şi să se 
încalţe, trăgând de câte o mânecă 
sau sărind caraghios într-un 
picior, eu m-am furişat la fete şi 
le-am rugat – spre amuzamentul 
lor – să scandeze, când am să le 

fac semn: „În materie de sex/ Cel 
mai bun este Alex!”.

Nu mă pricepeam deloc la fot-
bal, spre deosebire de Nicolae 
Manolescu, capabil să alerge şi 
să dribleze aproape ca un profe-
sionist. Totuşi, când a început jo-
cul, am început să mă agit cu mult 
zel. Drept urmare, încercând să-l 
deposedez pe Nicolae Manolescu 
de balon, l-am faultat grosolan. 
Imediat Ana Blandiana a fluie-
rat şi a dictat lovitură liberă... în 
favoarea mea!

Nicolae Manolescu a început 
să protesteze:

– Este de neconceput! Alex m-a 
lovit pe mine, nu eu pe el.

– Nu contează! - a spus hotărâ-
tă Ana Blandiana. Alex a scris mai 
frumos despre cărțile mele decât 
tine. Iar dacă mai protestezi, te 
dau afară de pe teren.

Nicolae Manolescu fierbea de 
indignare. Tocmai atunci, cu un 
sadism care nu-mi este caracte-
ristic, le-am făcut semn fetelor 
din tribună. Și ele au început să 
scandeze:

– În materie de sex/ Cel mai 
bun este Alex!

Nicolae Manolescu a rămas 
consternat. Avea, pe față, expre-
sia cuiva care simte că totul se 
prăbuşeşte în jurul lui.

Un meci de fotbal arbitrat 
de Ana Blandiana

Alex ȘTEFĂNESCU

Beethoven și Oda Bucuriei 
de a trăi

Au trecut 250 de ani de la naş-
terea lui Ludwig van Beethoven 
(n.16.12.1770 – m. 26.03.1827). 
Un copil surd a ajuns unul dintre 
cei mai mari compozitori ai lumii. 
,,Căci soarta i-a dat omului aceas-
tă facultate: curajul de a suporta 
totul, până la sfârşit.”

„Beethoven trecea prin una din 
acele perioade de tristețe deplină, 
sumbre şi întunecate. Era foarte 
trist şi deprimat după moartea 
prințului Germaniei, care a fost 
binefăcătorul său şi un al doilea 
tată. Tânărul compozitor suferea 
de o mare lipsă de afecțiune. Tatăl 
său, un bețivan care obişnuia să 
îl agreseze fizic, a murit pe străzi 
din cauza alcoolismului. Mama 
sa a murit foarte tânără. Fratele 
său biologic nu l-a ajutat. În plus, 
simțea că boala de la urechi i se 
înrăutățea. Simptomele surdității 
începuseră să îl deranjeze, făcân-
du-l nervos şi iritabil.

Beethoven putea auzi doar 
printr-un fel de trompetă in-
trodusă în ureche. Totdeauna 
purta cu sine un caiet de notițe, 
unde oamenii puteau să scrie şi 
să comunice cu el. Observând ca 
nimeni nu îl înțelegea şi nu voia 
să-l ajute, Beethoven se retrăgea 
în sine şi evita oamenii. De aceea 
şi-a câştigat faima de mizantrop. 
Din toate aceste motive, compo-
zitorul a căzut într-o adâncă de-
presie. Se şi pregătise sufleteşte, 
spunându-şi că poate era mai bine 
pentru el să se sinucidă.

Mâna atât de necesară de ajutor 
a venit printr-o tânără femeie oar-
bă care locuia în aceeaşi casă unde 
se mutase el şi care, într-o noapte, 
i-a spus, țipându-i la ureche. 

Ascultând-o, Beethoven a fost 
mişcat până la lacrimi. La urma 
urmei, el putea sa vadă! El pu-

tea compune muzică şi putea s-o 
transcrie pe hârtie!

O puternică dorință de a trăi 
a revenit la Beethoven şi l-a că-
lăuzit să compună una din cele 
mai frumoase piese de muzică din 
toate timpurile: Sonata lunii! În 
tema ei principală, melodia imită 
şi seamănă cu paşii înceți ai oame-
nilor, posibil ai lui Beethoven şi 
ai altora, ducând sicriul prințului 
Germaniei, prietenul, patronul 
şi binefăcătorul său. Uitându-se 
la cerul luminat de luna argintie 
şi amintindu-şi de tânăra femeie 
oarbă şi întrebându-se în acelaşi 
timp de motivele morții dragului 
său prieten, el s-a cufundat într-o 
adâncă meditație. Unii învățăcei 
în muzică spun că notele care se 
repetă insistent în tema princi-
pală a primei părți a Sonatei ar 
putea reprezenta silabele între-
bării Warum? („De ce?”) sau ale 
unui cuvânt asemănător în limba 
germană.

Anii de după învingerea triste-
ții, suferinței şi durerii au venit cu 
incomparabila Oda bucuriei din a 
sa „Simfonia a IX-a”, capodopera 
sa, care a încoronat munca de o 
viață a acestui compozitor. Și-a 
interpretat opera prima oară în 
anul 1824 dar, fiind total surd, nu 
a putut auzi aplauzele. Unul dintre 
soliştii săi l-a întors blând, ca să 
vadă mulțimea aplaudând, ovațio-
nând şi vibrând. Se spune că Oda 
bucuriei exprimă gratitudinea şi 
recunoştința lui Beethoven față de 
viață şi față de Dumnezeu pentru 
că nu s-a sinucis. Și toate acestea 
mulțumită acelei femei tinere oar-
be care l-a inspirat în dorința de a 
traduce în note muzicale o noapte 
luminată de lună: razele lunii îm-
pletindu-se în dulcile acorduri ale 
frumoasei melodii.

Folosindu-şi sensibilitatea, 
Beethoven, compozitorul care nu 
putea auzi, a conturat prin aceas-
tă minunată melodie frumusețea 
unei nopți scăldată de razele lu-
nii, pentru o fată care nu o putea 
vedea cu ochii săi fizici.” 

Dintr-un articol de Jonathan 
S Tobin pentru New York Post

https://www.marginaliaetc.ro/
anularea-lui-beethoven

Maria MITRICĂ

Cazul contrabandei cu anaboli-
zanți prin filiera ambasadei moldo-
veneşti de la Moscova a demonstrat 
toată putreziciunea statului RM. În 
acest context este bine să ne aducem 
aminte despre termenii supra elo-
gioşi pe care i-a folosit preşedintele 
Dodon la desemnarea lui Andrei 
Neguță în calitate de ambasador 
la Moscova. Se afirma că Neguță 
este cel mai versat ambasador mol-
dovean din toate timpurile. Astăzi 
Dodon din răsputeri îl blamează pe 
contrabandistul Neguță, de parcă 
nu el l-a trimis să-l reprezinte pe 
preşedintele moldovean în calitate 
de ambasador în Rusia. 

Este de menționat aparte, că în 
cadrul ambasadei moldoveneşti 
la Moscova activează sub acope-
rire diplomatică reprezentantul 
SIS-ului moldovenesc, care prin 
definiție era obligat să cunoască 
toate dedesubturile circulației mai 

mult decât intense şi pe acest mo-
tiv foarte suspecte a microbuzului 
ambasadei cu „aşa-numita” poştă 
diplomatică. În calitatea mea de 
ex-ambasador la Moscova, pot cu 
toată responsabilitatea să afirm că 
poşta diplomatică moldovenească, 
în majoritatea cazurilor, cu uşurin-
ță încape într-un portofel de mici 
dimensiuni şi pentru expedierea ei 
defel nu este nevoie de un ditamai 
microbuz. Deci, următoarea con-
cluzie vorbeşte despre cunoaşterea 
în detaliu de către securistul de la 
ambasadă despre misiunea ade-
vărată a microbuzului buclucaş. 
Iar aceasta, la rându-i, presupune 
informarea din timp a centralei de 
la Chişinău despre contrabandă cu 
acoperire diplomatică. 

Iar SIS-ul, după cum se cunoaş-
te, se găseşte în subordine directă a 
preşedintelui Dodon, deci, ultimul 
a fost informat din timp despre is-
prăvile protejatului său, ambasa-
dorul Neguță. Este o enigmă uşor 
de descifrat, de ce Dodon cu atâta 
întârziere a reacționat la fenomenul 
contrabandei diplomatice, tot atât 
de probabil putem presupune că 
contrabanda se derula cu buna lui 
ştiință. Acum devine absolut expli-
cabilă înverşunarea cu care Dodon 
luptă pentru scoaterea SIS-ului din 
subordinea preşedintelui nou-ales, 
Maia Sandu. De fapt, Dodon în aşa 

Contrabandă de la ambasador 
la președinte

fel se străduie să evite puşcăria. 
Tot acestui scop îi este subordo-

nată şi stratagema cu numirea fulger 
în calitate de nou ambasador la Mos-
cova a socialistului Golovatiuc, care 
are misiunea murdară să şteargă 
urmele contrabandei la ambasada 
de la Moscova. În cazul lui Golova-
tiuc sunt încălcate toate cutumele 
politice de transfer civilizat al puterii 
ca rezultat al alegerilor prezidenți-
ale. În asemenea condiții, unul din 
primele decrete ale preşedintei Maia 
Sandu poate abroga decretul abu-
ziv al lui Dodon privind numirea 
noului ambasador moldovean în 
Rusia. Acest aspect nu poate să nu 
fie cunoscut la Moscova. În caz dacă 
agrementul rus pentru Golovatiuc 
va veni în termene record, până la 
inaugurarea noului preşedinte al 
republicii, putem cu uşurință să 
presupunem complicitatea Mos-
covei la muşamalizarea cazului de 
contrabandă prin filiera ambasadei 
moldoveneşti din capitala Rusiei. 
Apropo, dar organele competente 
ruse cum de au ratat să descopere 
rețeaua de contrabandă cu anabo-
lizanți moldoveneşti pe propriul 
teritoriu, care a funcționat ani la 
rând? Aşteptăm reacția Moscovei, 
atât în cazul contrabandei prin fi-
liera diplomatică moldovenească, 
cât şi în cazul ştergătorului de urme 
murdare, Golovatiuc.

Anatol ȚĂRANU

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

Organele puterii de stat, prin toate 
mijloacele şi pârghiile, orientau 
populația ortodoxă împotriva 
credincioşilor baptişti. Adică „ortodocşii 

mai sunt cum mai sunt, dar baptiştii, sectanții 
aceştia periculoşi, conduşi de imperialiştii 
americani, trebuie să fie tratați ca nişte spioni 
ascunşi în sânul poporului muncitor”. 

(urmare din numărul 
trecut)

O metodă de defăimare şi de 
înjosire a omului credincios (indi-
ferent de credință) erau scrisorile 
anonime, unele din care erau orga-
nizate de autorități, pe care apoi tot 
ele le controlau „dacă se adeveresc 
faptele expuse în scrisoare”. Altele 
erau ticluite din invidie sau răutate 
omenească. În funcție de cultura şi 
intelectul funcționarului de partid, 
care „controla” asemenea răvaşe 
anonime se întocmeau diverse 
dări de seamă, certificate pentru 
superiorii care i-au „încredințat” 
respectiva misiune. De o astfel de 
dare de seamă veți lua cunoştință 
mai jos, text pe care l-am tradus 
din limba în care se scriau toate 
documentele oficiale: 

Secretarului Comitetului 
Raional Fălești 
al Partidului Comunist al 
Moldovei, tov. Tâncovan G.D.  

Certificat 
Subsemnatul, instructor la sec-

ția de control politic şi de partid 
al CR al PCM, Sințovski N.P., la 
14 aprilie 1953, m-am deplasat 
pe teren în colhozul „Jdanov” din 
s. Moldovanca şi s. Pânzăreni în 
scopul controlului faptelor expuse 
în scrisoarea anonimă şi am sta-
bilit următoarele:

Candidatul la postul de mem-
bru al PCUS, tov. Milimuc P.S., a 
lucrat până în februarie 1953 în 
calitate de şef de brigadă. În fe-
bruarie 1953, a fost ales locțiitor al 
președintelui colhozului „Jdanov”.

El, împreună cu familia sa au 
făcut parte până în 1950 dintr-o 
sectă babtistă (așa-i în document 
– Al. M.). În prezent nici el, nici 
familia sa nu fac parte din această 
sectă babtistă şi nu frecventează 
întrunirile acesteia.

Referitor la faptul că tov. Mi-
limuc folosește postul ocupat în 

interese personale, lucrând în 
funcția de vicepreședinte al col-
hozului, și că el şi-ar fi aranjat 
rudele sale şi pe membrii sectei 
babtiste la diferite sectoare din 
colhoz, s-au stabilit următoarele:

1. Șeful brigăzii 3 de legumi-
cultură, tov. Moldovan I.F., a fost 
anterior membru al sectei bab-
tiste (ortografiat peste tot greșit 
„babtiste” – Al. M.) până a fi fost 
încorporat în rândurile Armatei 
Sovietice. În momentul de față, tov. 
Moldovan I.F. nu face parte din 
secta babtistă1, dar soția sa face 
parte. Tov. Moldovan, lucrând în 
funcția de şef al brigăzii legumi-
cole, îşi îndeplineşte conștiincios 
îndatoririle şi se descurcă bine. La 
această funcție a fost înaintat de 
adunarea generală a colhoznicilor.

2. Ajutorul contabilului colho-
zului Chiruța (probabil-Chirița-ă) 
I.A., babtist la fel ca şi toți membrii 
familiei sale, face parte din comu-
nitatea religioasă respectivă. La 
adunările acestora Chiruța lua cu-
vântul şi în ziua de 5 aprilie 1953 
a citit evanghelia în fața a 40 de 
membri ai comunității babtiste. An-
terior Chiruța a lucrat socotitor în 
colhozul „Luciaferu-Roșu”, s. Dolta, 
iar în 1952 secția raională agricolă 
l-a transferat la funcția de ajutor 
de contabil în colhozul „Jdanov”.

3.  Paznicul de la ferma de 
lapte-marfă, Demcenco I.F., este 
într-adevăr cumătrul tov. Milimuc 
P.S. şi lucrează din anul 1949.

4. Grăjdarul Șveț Ivan Nico-
laevici este babtist, lucrează din 
aprilie 1953, iar locul de grăjdar 
l-a primit potrivit hotărârii câr-
muirii colhozului.

5. Șeful brigăzii legumicole, 
Froseniuc F.D., este cumătrul 
tov. Milimuc P.S. şi lucrează în 
această funcție din anul 1950. 
În anul 1953, el a fost aprobat la 
funcția respectivă în baza faptului 
că cunoaște lucrul într-o brigadă 
legumicolă.

În urma controlului efectuat 
s-a stabilit că Demcenco, Șveț I.N., 
Chiruța I.A., Moldovan I.F., Fro-
seniuc F.D. lucrează la sectoare 
diferite în funcții de răspundere 
până la alegerea tov. Milimuc la 
postul de vicepreședinte al col-
hozului. Astfel, nu se confirmă 
învinuirea adusă cum că el le-ar 
fi dat aceste funcții.

În baza faptelor prezentate în 
scrisoare au fost luate următoa-
rele măsuri: la ședința cârmuirii 
colhozului din 15 aprilie 1953 au 

fost eliberați din funcție tovarășii 
Chiruța I.A., Demcenco N.F., Șveț 
I.N. și Fraseniuc F.D.

Instructor al secției 
controlul de partid 

al CR al PCM Sințovski 

Drept consecință în sistemul 
stalinist, în urma unei scrisori 
anonime, în cel mai bun caz, omul 
rămânea fără loc de muncă, dacă 
era cumătru cu cineva sau era cre-
dincios, indiferent de confesiune.

Cu toate că autoritățile sovietice 
după război şi ocupație au desfăşu-
rat o luptă necruțătoare împotriva 
confesiunilor religioase, îndeosebi 
împotriva celor conduse de peste 
frontierele țării, în lista cărora in-
trau şi baptiştii, numărul membri-
lor acestora se afla în permanentă 
creştere. Într-o scrisoare secretă, 
Poleanski, preşedintele Consiliului 
pentru cultele religioase de pe lân-
gă Consiliul de Miniştri al URSS, 
îi răspundea subalternului său din 
RSS Moldovenească, Deseatnikov, 
în ziua de 11 martie 1950:

„Ţinând cont că numărul per-
soanelor care au primit botezul de 
apă în comunitatea religioasă a 
evangheliștilor creștini baptiști în 
1949 a scăzut comparativ cu anul 
1948, totuși numărul celor care 
s-au alăturat la această credin-
ță este destul de mare, fapt care 
confirmă că se duce o intensă pro-
pagandă religioasă.”

Și acest funcționar de la Mos-
cova avea dreptate. Într-o altă in-
formație se menționa că „cea mai 
răspândită sectă din RSS Moldo-
venească este a evangheliștilor 
creștini baptiști, care reuneşte în 
bisericile sale 5227 de credincioși 
şi 180 de oameni influențați de ei.

Evangheliștii creștini baptiști 
din RSSM au apărut în 1944 în 

această formulă de biserică în 
urma fuzionării baptiștilor, creș-
tinilor evangheliști şi a penticos-
talilor.

Numai către 1 ianuarie 1948 în 
Direcția Consiliului au fost înre-
gistrate 96 de cereri de la comu-
nitățile religioase funcționale cu 
rugămintea de a fi înregistrate şi 
deschise case de rugăciuni.

În noiembrie 1949, CC al PC(b) 
al Moldovei a luat o hotărâre pri-
vind eliberarea din funcție a Îm-
puternicitului Consiliului privind 
cultele religioase pentru Moldo-
va, S. Deseatnikov, din motivul 

că într-o sinagogă din Chişinău 
s-a organizat transmisiunea prin 
difuzoare a slujbei în afara clădirii 
edificiului. În locul acestuia a fost 
numit S. Colesnic. 

Către sfârşitul anului 1950, si-
tuația nu s-a schimbat în favoarea 
autorităților sovietice. Numărul 
credincioşilor baptişti a continuat 
să crească.

O măsură de luptă a autorități-
lor sovietice în scopul demascării 
religiei era strângerea materialelor 
compromițătoare despre membrii 
comunităților religioase. Toată lu-
mea ştie că disciplina şi cerințele 
față de un credincios din cadrul 
cultelor neoprotestante era şi este 
mult mai severă comparativ cu co-
munitățile ortodoxe. Pentru unii 
respectarea acestor norme era des-
tul de anevoioasă şi cădeau uneori 
în „marea plasă a păcatului”. Acest 
lucru îi bucura nespus de mult pe 
ateiştii din administrația sovietică.

Dacă ați şti cu câtă plăcere sunt 
scrise unele informații secrete, 
în care sunt inserate asemenea 
cazuri! Vă propunem un singur 
exemplu din 7 aprilie 1951:

„Dumneavoastră ne comunicați 
că, în trimestrul I al anului curent, 
din comunitatea evangheliștilor 
creștini baptiști din s. Pelenia au 
fost excluși 27 de oameni pen-
tru beție şi preacurvie. Consiliul 
roagă ca în următoarea dare de 
seamă să ne scrieți mai amănunțit 
despre aceste cazuri, să faceți o 
caracterizare acestei comunități 
religioase şi conducătorilor ei.

Iar de amănunte puterea are 
nevoie pentru a specula cu nu-
mele acestor păcătoşi în favoarea 
ateismului.

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Atitudinea autorităților 
sovietice față de credința 
protestantă baptistă (2)

1 Când se publică un document, se inter-
zice de a corecta sau schimonosi  textul.
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Pedeapsa cu moartea, 
o moștenire inumană a umanității

În seara de vineri, 11 decembrie, într-un 
apartament din or. Comrat, UTA Găgăuzia, 
între o tânără de 21 de ani şi mama acesteia 
cu vârsta de 41 de ani s-a iscat o ceartă. 

Femeia care s-a întors de la muncă de peste 
hotare a suspectat-o pe fiica sa că aceasta ar 
consuma droguri şi ar fi insistat să meargă la un 
dispensar narcologic pentru tratament. 

P R I V I R E A

În urma conflictului, tânăra 
este suspectată că a luat un cuțit 
din bucătărie şi i-a aplicat câteva 
lovituri mamei, apoi a tăiat-o şi 
i-a scos inima din piept. Această 
crimă a provocat un şoc general, 
frică, dar şi dezbateri aprinse cu 
privire la felul în care persoana 
suspectată de crima înfiorătoare 
ar trebui să-şi ispăşească vina. 

În timp ce unii consideră că 
tânăra ar trebui să beneficieze 
de un tratament medicamentos 
şi psihologic sau de detenție pe 
viață, alții cred că este necesară 
reintroducerea pedepsei cu moar-
tea. Ultima variantă e discutată  de 
fiecare dată când are loc o crimă 
comisă cu o cruzime deosebită. În 
acest context, textul de față vine 
să abordeze unele aspecte juridice, 
psihologice şi etice cu referire la 
pedeapsa cu moartea.

Spânzurare, lapidare 
şi chiar decapitare

La nivel mondial, 106 state au 
abolit legea cu privire la aplica-
rea pedepsei cu moartea. Ultima 
execuție din R. Moldova a avut loc 
în URSS în anul 1985. În 2005, 
a fost abolită, iar din 2013 este 
semnatară a Declarației pentru 
abolirea pedepsei cu moartea în 
Europa şi în întreaga lume. Sin-

Sergiu BEJENARI

gura țară din Europa unde există 
pedeapsa capitală este Belarus. În 
autoproclamata regiune transnis-
treană, formal, există pedeapsa cu 
moartea, aceasta se execută prin 
împuşcare. În prezent, aşa-numita 
lege este suspendată.

Deşi este considerată o sentință 
inumană, aceasta continuă să fie 
aplicată în mai multe țări precum 
China, Iran, Arabia Saudită, Irak, 
Pakistan, în peste jumătate din 
statele din SUA, Egipt etc. Me-
todele de execuție valabile în 
prezent variază de la un stat la 
altul – împuşcare, injecție letală, 
spânzurare, lapidare (atunci când 
un grup de persoane aruncă în 
persoana acuzată cu pietre până 
aceasta moare) şi chiar decapitare. 

„Din punct de vedere 
juridic, nu este rezonabil”

Țările care optează pentru me-
tode umane de ispăşire a pedepsei 
pun prioritate pe îmbunătățirea 
sistemului penitenciar şi aplică 
programe de reabilitare pentru 
deținuți, în aşa fel încât aceştia să 
se poată reintegra în societate. Se 
consideră că executarea persoanei 
vinovate de o crimă nu rezolvă 
cauza din care ea a comis infrac-
țiunea.

„Ideea de a nu aplica pedeapsa 
cu moartea are la bază principiul 
umanismului. Din punct de vedere 
juridic, nu este rezonabil să fie 
aplicată pentru că poate duce la 
abuzuri care nu mai pot fi reparate 
ulterior de justiție. Prin abuzuri 
se au în vedere situațiile în care 
este condamnată la pedeapsa 
cu moartea o persoană pentru 
o faptă pe care nu a săvârşit-o. 
Avem exemple şi în R. Moldova 
de persoane care au fost achitate 

chiar după ce au fost condamnate 
la privațiune de libertate”, explică 
Vadim Vieru, avocat la Asociația 
Promo-LEX.

Argumentul că odată ce există 
o pedeapsă mai severă, inclusiv 
cea cu moartea, şi că persoanele 
se vor teme să mai comită infrac-
țiuni se pare că nu este adevărat. 
„Criminologic, s-a demonstrat că 
în statele unde există pedepse mai 
mari, acolo persoanele comit mai 
multe infracțiuni”, spune avoca-
tul. Statisticile cu privire la in-
fracționalitate în statele unde se 
aplică pedeapsa cu moartea nu 
sunt mai mici, pot fi chiar mai 
mari decât în statele care nu aplică 
pedeapsa capitală. De exemplu, 
în topul listei cu omucideri din 
SUA se regăsesc state în care este 
valabilă pedeapsa capitală.  

„Dacă statul are astfel 
de drept, atunci acesta 
devine criminal”

Este bine cunoscut faptul că 
sistemul penitenciar din R. Mol-
dova nu reuşeşte să împrumute 
şi să aplice practici de succes cu 
scopul de a reintegra în societate 
persoanele care ajung în peniten-
ciare.

„A ucide o persoane este o crimă 

în sine. Dacă statul are astfel de 
drept, atunci acesta devine crimi-
nal, iar oamenilor apriori le va fi 
frică de acest lucru. Statul ar trebui 
să fie cel care asigură diverse pro-
grame psihoterapeutice şi creează 
condiții care să-i ajute pe aceşti 
oameni să se reabiliteze. Este im-
posibil să reduci nivelul de violență 
prin frică sau violență, pentru că 
acestea vor genera şi mai multă 
agresivitate şi o mai mare dorință 
de a ascunde crima sau chiar de a 
comite infracțiuni grave.

Pedeapsa cu moartea nu in-
fluențează nicicum nivelul de in-
fracțiuni, deoarece agresivitatea 
este o calitate absolut naturală 
a omului. De exemplu, cel mai 
des manifestă un risc sporit de 
recidivă maniacii şi pedofilii. Ei 
sunt traumatizați în copilărie şi 
au diverse probleme începând din 
familie. Prin urmare, a pedepsi o 
persoană şi pentru faptul că tot 
noi, societatea, am schilodit-o 
nu are nici un sens sau logică”, 
a comentat Oxana Gumennaia, 
psiholog practician. 

„Faptul că va fi 
executată public 
nu va soluționa problema”

„Dacă mergem pe acest caz 

individual, să presupunem că în 
R. Moldova ar exista pedeapsa 
cu moartea şi acestei fete i-ar fi 
aplicată această sentință, consu-
matorii de droguri vor înceta să le 
mai consume, iar traficanții să le 
vândă? Faptul că pe ea o vor exe-
cuta public nu va soluționa pro-
blema”, a adăugat Vadim Vieru, 
avocat Promo-LEX.

În caz că se va demonstra că 
nu a fost în deplinătatea facul-
tăților mintale, i se vor aplica 
măsuri cu caracter medical. Iar 
dacă va fi găsită vinovată, pro-
curorii ar putea cere un termen 
maxim de detenție de până la 25 
de ani pentru omor săvârşit cu 
deosebită cruzime asupra unui 
membru al familiei, plus agra-
vanta că era sub influența drogu-
rilor. Detenția pe viață nu poate 
fi aplicată, deoarece, conform 
legislației R. Moldova, aceasta 
nu poate fi aplicată femeilor şi 
minorilor. 

Dezbaterile despre aplicarea 
pedepsei capitale vor fi actuale 
încă mult timp, iar părerile vor fi 
împărțite. Important e ca aceste 
discuții să fie purtate luând în 
considerare drepturile funda-
mentale ale omului. Statul vine 
să asigure aceste drepturi în mod 
egal tuturor cetățenilor. 

Directorul Institutului de Științe Politice 
şi Relații Internaționale „Ion I.C.Brătianu” 
(ISPRI) al Academiei Române, Dan Dungaciu, 
a afirmat, miercuri, că Mitropolia Basarabiei 
este „o necunoscută” în România de dincoace 
de Prut şi pentru că niciun Patriarh al Bise-
ricii Ortodoxe Române nu a trecut Prutul, 
transmite Romanian Global News.

„Mitropolia Basarabiei este o necunoscută 
în România, din păcate. Și este o necunoscută 
inclusiv pentru că nu se discută despre valența 
Ortodoxiei de a fi instrument de diplomație 
publică şi de democrație internațională. Re-
ligiile pot să facă asta. Și nu este cunoscută, 
o mai spun acum, inclusiv pentru că niciun 

Patriarh al României nu a trecut Prutul”, 
a declarat Dungaciu, cu ocazia prezentării 
primului barometru al vieții religioase din 
România, realizat de Centrul de Cercetări 
Sociologice LARICS, în parteneriat cu Se-
cretariatul de Stat pentru Culte şi Institutul 
de Științe Politice şi Relații Internaționale 
al Academiei Române.

În opinia sa, dacă un Patriarh al României 
ar fi trecut Prutul, probabil că şi presa s-ar 
fi interesat mai mult în legătură cu demersul 
acestuia.

„Și oamenii ar fi aflat de faptul că există 
o Biserică occidentală românească, proeuro-
peană şi în Republica Moldova, dar pe care, 

din păcate, nu o foloseşte nimeni şi Mitro-
polia Basarabiei de acolo vorbeşte cotidian 
cu credincioşii din R. Moldova şi vorbeşte ca 
Biserică aparținând unui spațiu euro-atlantic 
şi românesc”, a explicat directorul ISPRI.

Potrivit barometrului, 66,2% dintre români 
consideră că este normal ca în Republica Mol-
dova să existe şi Mitropolia Basarabiei, sub-
ordonată României, şi Mitropolia Moldovei, 
subordonată Rusiei. Un procent de 26,6% 
dintre respondenți afirmă că moldovenii/
românii din Republica Moldova ar trebui să 
aparțină de Mitropolia Basarabiei, 2,2% că ar 
trebui să aparțină de Mitropolia Moldovei, iar 
5% nu ştiu/nu răspund.

Mitropolia Basarabiei este „o necunoscută” 
în România și pentru că niciun Patriarh 
al României nu a trecut Prutul

Imagine simbol, sursa: farsnews.ir

Judecătoria Chişinău 
(sediul Centru) solicită pre-
zența cet. Pleşco Valeriu, 
a.n. 18.07.1965, în şedin-
ța de judecată care va avea 
loc la data de 19.01.2021, 
ora 09.00, în bir. 719, bd. 
Ștefan cel Mare 162, et. 7, 
mun. Chişinău, în legătură 
cu examinarea cauzei civi-
le la cererea de chemare în 
judecată depusă de Colod-
cenco Valeri către Pleşco 
Valeriu privind încasarea 
datoriei.

Judecător – 
Zinaida Talpalaru

C i t a ț i e  p u b l i c ă
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C U L T U R Ă

„Să joci cu sala plină e 
întotdeauna minunat”

– Dragă Iraida Bobescu, ai 
jucat în scenete la şcoală? 
Am jucat, îmi amintesc cu drag. 

M-am născut în orăşelul Floreşti, 
dar copilăria mi-am petrecut-o în 
satul de baştină al tatălui, Dobru-
şa, Șoldăneşti. În şcoală chiar am 
regizat un fragment din „Soacra cu 
trei nurori” de Ion Creangă şi am 
jucat-o pe una dintre nurori. Cre-
atori de costume eram chiar noi, 
elevii, ajutați de părinți. Mama 
este asistentă medicală, iar tata, 
inginer. Făceam costumele din ce 
se găsea prin casă. Mai târziu, la 
Colegiul Pedagogic, aveam multe 
activități în care mă manifestam, 
de exemplu, participam la TVC-
uri jucând fragmente din seriale-
le populare pe atunci. Îmi plăcea 
de asemenea să imit interpreți ca 
Zinaida Julea, frații Bivol şi alții. 
Dacă un profesor întârzia la lecții, 
eu ieşeam în fața clasei şi imitam 
toți profesorii, spre deliciul cole-
gilor mei de atunci.

–  Ai văzut în copilărie şi 
spectacole ale unor teatre 
profesioniste? 
Țin minte că odată, la noi în 

sat a venit Teatrul „Puşkin”, cu o 
comedie în care jucau Mihai Cura-
gău, Eugenia Botnaru şi alții. Am 

fost foarte impresionată, poate că 
atunci a încolțit în mine dorința 
de a mă face actriță.

– Unde ai studiat actoria, 
cine au fost profesorii tăi?
Am studiat actoria la Bălți, pe 

lângă Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri” care, având nevoie 
să-şi întinerească trupa, a deschis 
prima promoție de actori în cadrul 
Facultății de Muzică şi Pedagogie 
Muzicală a Universității „Alecu 
Russo”. Am debutat ca actriță pe 
scena Teatrului Național din Bălți. 
Profesorii mei au fost Dumitru Gri-
ciuc, Anatol Răcilă, Irina Forma-
niuc, Vitalie Todiraş, am avut şi alți 

profesori minunați. Aş putea vorbi 
despre fiecare dintre ei foarte mult. 
Domnul Griciuc, regizor-şef în tea-
tru, a fost şi conducătorul nostru 
de curs. Un pedagog cu har, com-
petent, erudit, şcolit la Moscova, de 
la care am învățat meserie. Lecțiile 
de balet ale Irinei Formaniuc mi-au 
fost de mare folos ulterior, când 
am fost angajată la „Satiricus”, un 
teatru unde expresia plastică este 
foarte importantă. La „Satiricus” 
am învățat multe de la regretatul 
coregraf Victor Tanmoşan, un Om 
care a ținut la mine şi mi-a dat aripi 
să zbor. Timp de peste opt ani am 
jucat la „Satiricus”, alături de actori 
minunați. Venisem la acest teatru 
după ce am susținut un masterat 
la Cluj-Napoca în Artă teatrală şi 
spectacologie.

– Ce principii urmezi în 
activitatea de actriță?
Am câteva: să dau tot ce am 

mai frumos, să fiu un partener de 
scenă bun, flexibil, de încredere.

– Cine pentru tine e acto-
rul/actrița etalon?
Admir măiestria şi talentul mai 

multor actori români, ruşi, ame-
ricani, dintre care Maia Morgen-
stern, Ciulpan Hamatova, Meryl 

Streep, Nicole Kidman. Totodată, 
apreciez talentul şi munca acto-
rilor noştri basarabeni. Merg la 
spectacolele colegilor din diferite 
teatre de la noi, mă străduiesc să 
fiu prezentă la premiere, festiva-
luri.

– Când ai fost angajată la 
Teatrul „Luceafărul”? 
De aproape cinci ani joc pe 

scena „Luceafărului”, alături de 
dragii mei colegi. Am roluri aproa-
pe în toate spectacolele, țin la ele 
foarte mult.

– Cât de dificil pentru tine 
e rolul din piesa „Tata” 

de Dumitru Matcovschi, 
montată recent de Sla-
va Sambriş? Înfățişezi o 
femeie alcoolică, bătută 
de soț, amenințată că va 

fi dată afară de la servi-
ciu, chinuită de regrete, 
de remuşcări, sensibilă, 
melancolică. Te-ai inspi-
rat din realitățile satelor 
noastre? 
Personajul Eleonora din 

spectacolul „Tata” este unul 
complex. Se poate spune că 
m-am inspirat din realitățile 
satelor noastre. Am zămislit-o 
analizând textul lui Dumitru 
Matcovschi, am încercat să pă-
trund în sufletul ei. Recunosc că 
a fost un mare examen pentru 
mine, fiind la prima experiență 
serioasă de lucru cu regizorul 
Slava Sambriş.

– „Tata” a devenit în scurt 
timp un spectacol de refe-
rință al Teatrului „Luceafă-
rul”. Cum îți pare publicul 
care vine la acest specta-
col? Ce sentimente trăieşti 
când vezi sala plină?
Într-adevăr, spectacolul 

„Tata” este un mare succes al 
Teatrului „Luceafărul”. Toată 
lumea vorbeşte la superlativ 
despre acest spectacol. A venit 
să ne vadă multă lume, inclusiv 
colegi din alte teatre, ceea ce ne 
bucură şi ne motivează. Să joci 
cu sala plină e întotdeauna mi-
nunat. Ne pare rău că, din cauza 
pandemiei, teatrele s-au închis 
în noiembrie, abia aşteptăm să 
se redeschidă în ianuarie 2021. Îi 
aşteptăm pe spectatori, publicul 
este cel pentru care muncim, fără 
de care nu mai simțim utilă mun-
ca pe care o facem. Iar aplauzele 
sunt cea mai mare recompensă 
pentru noi. 

– Este posibilă o renaştere 
a Teatrului „Luceafărul”? 
Cum vezi revigorarea lui?
Cred că Teatrul „Luceafărul” 

deja a renăscut. Cu venirea lui 
Slava Sambriş în calitate de re-
gizor şi director artistic, revigo-
rarea teatrului e în plin proces. 
„Luceafărul” are sorți de izbândă, 
cu echipa de acum. 

– Pe cine dintre actorii din 
generația de aur a „Lucea-
fărului” i-ai văzut jucând 
pe scenă?
I-am văzut jucând pe Paulina 

Zavtoni, Nina Doni, Gheorghe 
Pârlea, Gheorghe Urschi. Mă bu-
cur că am avut prilejul să-i urmă-
resc în spectacole memorabile pe 
aceşti actori de mare valoare ai 
teatrului basarabean.

Interviu cu Iraida Bobescu, actriță la Teatrul „Luceafărul”

– Azi la „Luceafărul” există 
o bibliotecă, un spațiu al 
memoriei, al documente-
lor despre istoria teatru-
lui?
Știu că Slava Sambriş, împreu-

nă cu Vitalia Grigoriu, directoare 
a „Luceafărului”, au inițiat crearea 
unui spațiu al memoriei. E un spa-
țiu necesar pentru „Luceafărul”, 
care a împlinit 60 de ani. Avem 
în holul teatrului şi o serie de fo-
tografii ale fondatorilor, precum 
şi diferite trofee pe care le-a luat 
teatrul, de-a lungul timpului, 
cărți despre „Luceafărul”. Dar 
mai avem multe de făcut pentru a 
pune în lumină paginile strălucite 
din istoria „Luceafărului”.

– Care sunt preocupările 
tale în vreme de carantină? 
În vreme de carantină am mai 

mult timp pentru copilul meu, 
Cristian, elev în clasa a 6-a, îi gă-
tesc tot ce-i place, îl ajut la teme. 
De asemenea, lecturez zilnic ceva 
pentru cultura mea generală. 

– Eşti invitată la TV, la 
radio să citeşti poezie? Ce 
înseamnă poezia pentru 
tine?
Am fost invitată în repetate 

rânduri la emisiunea „O poezie 
pe zi” de la postul Moldova 1, mi-a 
plăcut mult această experiență. În 
curând voi participa la lansarea 
cărții pentru copii „Semințe de 
cer”, scrisă de o bună prietenă a 
mea, Adelina Labic-Lungu, cu care 
am mai multe colaborări frumoa-
se. Poezia este genul literar cel 
mai elevat şi trebuie să ai o sen-
sibilitate aparte pentru a o recita. 

–  Descrie-mi, te rog, o săr-
bătoare de Crăciun când 
te-ai simțit cu-adevărat 
fericită.   
Cele mai fericite sărbători ră-

mân a fi cele din copilărie, când 
plecam cu părinții la bunei. Îmi 
plac şi sărbătorile de acum, alături 
de copiii noştri. Sunt frumoase şi 
sărbătorile petrecute alături de 
colegii de trupă. Anul trecut, de 
exemplu, am avut o sărbătoare 
minunată: regretatul Iurie Suvei-
că, fost director la „Luceafărul”, 
s-a deghizat pentru noi în Moş 
Crăciun, au venit să ne colinde 
şi colegii de la Teatrul Național 
„Mihai Eminescu”. A fost foarte 
vesel şi frumos, ca într-o familie! 
E foarte dureros că l-am pierdut 
pe Iurie Suveică în 2020. Anul 
acesta Crăciunul va arăta altfel, 
cu totul altfel pentru mulți dintre 
noi... Covidul a adus multă tris-
tețe, trăim zile dramatice. Dar 
sperăm că vor veni şi vremuri 
mai bune, şi iarăşi vom fi fericiți!

– Mulțumesc pentru inter-
viu. Sărbători luminoase!

Interviu de Irina Nechit
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Născuți în Covid-19 
Multe femei însărcinate au temeri 

în această perioadă de pandemie, 
legate de sănătatea lor şi a copilului. 
Mamele nasc purtând mască. În 

spitale nu sunt permise vizitele, nici asistarea 
taților la naştere. Personalul medical este 
extenuat. 

Tatiana Gutium, directoarea Maternității Municipale Nr. 2 din Chișinău: 
„Virușii trec bariera placentară”

Incertitudinea şi măsurile im-
puse de Covid-19 afectează destul 
de serios multe familii. Ecaterina 
Ciubeică a devenit mamă pentru 
a doua oară într-o perioadă când 
peste tot se vorbeşte de coronavi-
rus. În a 30-a săptămână de sar-
cină, aceasta a făcut tahicardie 
(accelerare anormală a inimii). 
Tahicardia ar fi fost din cauza 
fricii şi a stresului, spune femeia 
care se întreba: „Cum voi naşte 
pe timp de pandemie?!”. 

Sub îndrumarea medicului, 
Ecaterina a născut la Spitalul Cli-
nic Municipal Nr. 1 din Chişinău. 
În timpul travaliului şi al naşterii, 
a purtat mască de protecție. Nu 
i-a fost uşor s-o poarte, dar moaşa 
striga încontinuu: „Pune masca 
corect!”.

Să naşti purtând mască este 
dificil, susține Natalia Berghii că-
reia îi „intra masca în gură atunci 
când respira” deoarece avea ne-
voie de mult aer. Natalia spune că 
în timpul travaliului n-a purtat-o, 
dar când a început naşterea, un 
medic i-a pus masca pe față. Cel 
mai mult i-a lipsit ajutorul soțului 
deoarece vizitele sunt interzise în 
Spitalul Clinic Municipal Nr. 1. 
„Nu avea voie să intre în clădire. 
Uneori aşteptam mult până îmi 
aducea asistenta medicală pa-
chetul, alteori rugam pe cineva 
să stea cu copilul pentru ca eu să 
cobor după colet”, mărturiseşte 
Natalia Berghii.  

„Pe perioada travaliului 
şi la naştere am purtat 
mască”

 
Pentru binele copilului şi din 

respect pentru personalul medi-
cal, mamele se conformează re-
gulilor epidemiologice. Cristina 
Chiron a născut la Centrul Ma-
mei şi Copilului (CMC). „După 
două ore de la naştere, am fost 
transferată în salon. Acolo am scos 
masca şi nu a mai fost nevoie să 
o pun până în momentele în care 
intram în contact cu medicii. N-a 
fost greu”, zice ea.

Experiența spitalizării pe timp 
de pandemie a fost stresantă pen-
tru Mihaela Popovici, deoarece se 
temea să nu se infecteze, mai ales 

că a stat şase zile la CMC. „Am 
avut momente de izbucnire emo-
țională, dar m-au susținut asis-
tentele medicale”, îşi aminteşte 
Mihaela. Ea susține că personalul 
medical a fost responsabil, calm 
şi amabil, chiar dacă era arhiplină 
secția de naşteri.

Din discuția cu femeile care 
au născut în anul 2020, am aflat 
că spitalele sunt destul de bine 
pregătite în condiții de pandemie, 
iar personalul medical dă dovadă 
de profesionalism şi înțelegere. 
Pe holuri, în salon, peste tot sunt 
plasate dezinfectante, iar infirmi-
era spală des podeaua.

Mulțumesc, Doctore!

Ecaterina Coval a născut la Spi-
talul Clinic Municipal Nr. 1. A ales 
să nască la doctorul Cristina Ipati. 
Femeia a observat că personalul 
medical este extenuat. „Toți spu-
neau că fac câte două ture la rând 
pentru că îi înlocuiesc pe colegi 
bolnavi. Dar această tensiune nu 
se răsfrânge asupra pacientelor. 
Absolut tot personalul medical 
a fost foarte drăguț”, precizează 
Ecaterina. Spre deosebire de alte 
femei, pe Ecaterina fricile au oco-
lit-o deoarece „a avut încredere 
în medic”. 

Doctorul ales cu grijă a ajutat-o 
şi pe Maria Bordian care a născut 
la Spitalul Clinic Municipal Nr. 
1. Maria se încuraja zicând: „Cu 
sau fără Covid oricum trebuie să 
nasc”. La acelaşi spital a născut 
şi Katy care a făcut singură tot 
ce a trebuit, inclusiv pregătirea 
pentru naştere, deoarece soțul său 
munceşte în Germania.

Și la Spitalul din Criuleni, unde 
a născut Nadejda, se respectă re-
gulile epidemiologice. Doar că Na-
dejda, care a stat singură în salon, 
spune că a fost uşor deranjată că 
unele asistente medicale nu pur-
tau mască de protecție. 

Cum e la maternitățile 
private

Elena Nicorici, altă mamă cu 
care am vorbit, a ales să nască la 
Spitalul Medpark pentru încre-
derea în medicul său şi condiți-
ile bune de spitalizare. Într-un 
spital privat a născut şi Adela. 
Femeia spune că la Extramed a 
purtat mască doar când mergea 
la controlul medical, iar în sala 
de naştere n-a pus-o. Se pare că 
în unele spitale private femeile 
nu-s obligate să poarte mască în 
timpul naşterii. Acelaşi lucru îl 
confirmă şi Tamara, care a născut 
la Clinica Familia. 

La Medpark, Alina Deliana 

spune că i s-a luat analiza pen-
tru Covid-19, care-i obligatorie 
la internare. La fel ca în spitalele 
de stat, şi în cele private vizitele 
sunt interzise. Sora Alinei, care 
a născut şi ea recent, s-a infectat 
cu noul coronavirus după exter-
narea din spital. Femeia ar fi luat 
virusul de la soțul ei care a revenit 
din Italia. Cei trei copii, inclusiv 
nou-născutul, n-au fost infectați. 

Familii în stare de urgență

Victoria a născut prematur. 
N-a reuşit să-şi pregătească toa-
te cele necesare pentru naştere. 
A prins-o travaliul cu doar 300 
de lei. A născut la CMC. Aceasta 
afirmă că medicii i-ar fi acordat 
prea puțină atenție. „Am fost sin-
gură. Moaşa a fost de două-trei ori 
şi atât”, spune ea. În Republica 
Moldova naşterile în spitalele 
de stat sunt gratuite. Părinții îşi 
cumpără toate cele necesare doar 
pentru bagajul de maternitate. 

Irina ne spune că a născut prin 
operație cezariană. Copilul său 
avea insuficiență de oxigen. Ea 
consideră că „n-a fost monitori-
zată corespunzător pe parcursul 
sarcinii, deoarece medicii sunt 
supraîncărcați”. 

Elena Ixari a născut la spita-
lul din Bălți. A fost stresată din 
cauza că a fost asistată la naşte-
re de medicul de gardă. „Fetița 
i-am arătat-o soțului la geam, ca 
pe vremea când ne-au născut pe 
noi mamele”, compară Elena. La 

Bălți, medicii poartă combinezoa-
ne, botoşi, viziere, mască şi mă-
nuşi. „Medicilor li se vedeau doar 
ochii. Nu-i cunoşteai. Eu puteam 
să-mi scot masca doar când nu era 
nimeni în salon”, povesteşte Elena 
Ixari. Și Elenei, la internare, i-au 
făcut testul Covid-19.

Alina a născut la Maternitatea 
Municipală Nr. 2 din Chişinău, 
acolo unde sunt transferate femei-
le însărcinate care prezintă suspi-
ciuni sau deja sunt diagnosticate 
cu Covid-19. „Am început să plâng 
de frică. Mi s-a explicat că după 
ce nasc voi fi dusă în salon, iar 
copilului i se va face testul Covid. 
Rezultatul testului la copil a fost 
negativ”, povesteşte Alina. Femeia 
afirmă că acum ea şi copilul se 
simt bine. 

„Femeile însărcinate sunt foar-
te vulnerabile: azi sunt într-o sta-
re uşoară, iar peste două-trei ore 
pot dezvolta o stare care necesită 
tratament”, aflăm de la Tatiana 
Gutium, directoarea Maternității 
Municipale Nr. 2 din Chişinău. 
„Asta e din cauza că femeile gra-
vide au imunosupresie, adică 
imunitatea e mai scăzută deoarece 
se produce reacția de anti-corpi. 
Fătul este ca un anti-corp în or-
ganismul mamei.”

Întrebată de GAZETA de Chi-
şinău dacă mama infectată poate 
transmite infecția copilului încă 
nenăscut, Tatiana Gutium a răs-
puns: „Inițial, ni s-a spus că nu se 
poate, dar, fiind în pandemie de 
zece luni, am văzut că se poate. 

Sunt nou-născuți cu Covid-19”. 
În continuarea discuției telefo-
nice, Tatiana Gutium ne-a relatat 
că virusul „nu se transmite prin 
alăptare”, dar „se transmite prin 
neconformarea la cerințele epi-
demiologice: dacă este sărutat, 
dacă mama stă fără mască etc.”. 

„Sunt nou-născuți 
cu Covid-19”

Gutium a menționat că „viru-
sul este un factor nociv, mai ales 
la începutul sarcinii, atunci când 
are loc organogeneza. Dar şi pe 
tot parcursul sarcinii, toți viruşii 
traversează bariera placentară. 
Placenta este ca o barieră care 
încurcă la microbi să treacă la 
făt. Dar viruşii au capacitatea 
de a trece de placentă şi atunci 
vin mai multe boli. La începu-
tul sarcinii merge organogeneza 
când se formează organele copi-
lului, dar în trimestrul doi şi trei 
poate afecta intrauterin aparatul 
respirator”. 

Boris Gâlcă, şeful Direcției Ge-
nerale Asistență Socială şi Sănăta-
te de la Primăria Chişinău, relevă 
că, „practic, copiii nu fac infecția 
de Covid-19. În cel mai rău caz, ei 
pot fi doar purtători asimptoma-
tici de virus, fără afecțiuni asupra 
stării de sănătate”.

De la izbucnirea pandemiei, 
în R. Moldova au fost infectați 
386 de copii mai mici de 12 luni 
şi 624 de femei gravide, conform 
Ministerului Sănătății.

Cristina Chiron

Natalia MUNTEANU
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Sebastian Colțescu şi Sorin 
Lavric sunt sacrificați ritualic pe 
altarul Corectitudinii Politice, bra-
țul ideologic înarmat prin care se 
urmăreşte instaurarea Noii Ordini 
Mondiale.

Nimic nu scapă Poliției Adevă-
rului. Nici un cotlon al vieții nu 
rămâne nescotocit. Duşmanii tre-
buie căutați peste tot, identificați 
şi extirpați din corpul social. De la 
picioare până la cap.

Sebastian Colțescu este lucrător 
în domeniul picioarelor. Mai precis 
al fotbalului. Un teritoriu până mai 
ieri al libertății şi bucuriei. Al ae-
rului liber şi al vorbei descătuşate 
de oprelişti. Acum, când tribunele 
sunt pustii, vedem că şi înjurăturile 
aveau farmecul lor. Pentru că erau 
expresii ale libertății.

Scandalul de la meciul din Is-
tanbul este îndeobşte cunoscut. 
Colțescu nu a făcut altceva decât 
să spună adevărul: a „identificat” 
(termen drag Corectitudinii Poli-
tice) un negru ca fiind un negru. 
Ceea ce negrii înşişi fac cu mândrie. 
O dovedeşte denumirea celei mai 
militante organizații a lor: Black 
Lives Matter.

Colțescu nu a insultat. Nu a adă-
ugat epitete. Nu a folosit termeni 
depreciativi referitori la rasă.

Jucătorul Demba Ba a au-
zit cuvântul „negru” şi a sărit ca 
ars: „Negro? De ce spui negro?” 
Termenul „negro”, provenit din 
hispano-portugheză, este interpre-
tat într-adevăr de unele dicționare 
(de ex. Oxford) ca fiind ofensator, 
pentru că ar aminti de comerțul 
cu sclavi.

Dar Colțescu nu a zis „negro”, 
ci „negru”. De ce lucrurile nu s-au 
potolit rapid, odată ce neînțelege-
rea a fost lămurită?

Simplu: pentru că Demba Ba, 
instigatorul linşajului, este mai 
mult activist decât fotbalist. O do-
vedesc conturile sale de pe rețelele 
de socializare, mai preocupate de 
proteste decât de sport. (Faptul că 
senegalezul este şi anti-vaccinist a 
fost ascuns discret sub marele preş 
mediatic.)

Când i s-a explicat că „negru” nu 
e „negro”, năbădăiosul senegalez a 
simțit că riscă să rateze momentul 
de celebritate prin care să compen-
seze cariera anodină de sportiv şi 
nu a cedat:

„Nu spui niciodată: «tipul 
ăsta alb». Atunci de ce, când 

vorbeşti de un tip negru, tre-
buie să spui: «tipul ăsta ne-
gru»?”

Principala caracteristică a pro-
pagandei este că te amuțeşte cu 
stupiditatea ei. Te paralizează, te 
lasă incapabil să dai o replică ra-
țională.

„Nu spui niciodată: «tipul ăsta 
alb»”? Ba spui. O face mereu pro-
paganda Black Lives Matter. Nu 
pentru a identifica pe un individ 
ci pentru a insulta o întreagă rasă. 
Ori Demba Ba însuşi. Iată ce scria 
senegalezul pe Twitter, în data de 
2 aprilie:

„Bun venit în Occident, aco-
lo unde albul se crede atât de 
superior (sic!) că rasismul şi 
cretinismul devin banalitate. 
TIME TO RISE.”

Că Demba Ba este un biet acti-
vist cu o logică precară, e limpede. 
Întrebarea este de ce atâția oameni 
s-au adunat în spatele lui, ca o gloa-
tă însetată de sânge, şi i-au cerut 
capul bietului Colțescu, printre cei 
mai vehemenți călăi mediatici fiind 
chiar colegii din Federația Română 
de Fotbal.

Răspunsul este de o simplitate 
sinistră: eroarea a fost folosită ca 
pretext propagandistic, iar victima 
neînțelegerii, deşi nevinovată, a 
fost executată pe altarul Corectitu-
dinii Politice. Pentru a servi drept 
exemplu. Pentru a înspăimânta şi 
a pune pumnul în gură.

Cu cazul Sorin Lavric, urcăm de 
la picioarele Corectitudinii Politi-
ce spre capul ei. De la crampoane 
spre coarne. Ajungem în sfere mai 
subtile de propagandă şi reacțiune.

Sorin Lavric este unul dintre cei 
mai străluciți intelectuali ai aces-
tei țări. „Vina” sa este că a intrat 
într-un partid politic, primul după 
un sfert de secol care nu se fereşte 
să vorbească despre Dumnezeu, 
Familie şi Patrie.

Or, aceste cuvinte sunt ca 
agheasma pe obrazul progresiş-
tilor: sfârâie! Aşa s-a declanşat 
Jihadul. Legiuni de îndrăciți au 
ieşit din străfundurile ideologiei lor 
întunecate şi au tăbărât asupra lui 
Lavric, țipând, zgâriind, scuipând.

Nouă din zece nu auziseră în via-
ța lor subterană de Sorin Lavric. 
Necum să-l citească. Dar ordinul 
dat de Talpa Iadului nu se discută. 
Se execută întocmai şi la timp.

S-au năpustit în şifonierul omu-
lui, căutând schelete. Au găsit doar 
cărți, articole, idei. Cu precarita-
tea lui Demba Ba, au început să le 
răsfoiască, scremându-şi mințile şi 
scărpinându-şi cozile să priceapă 
ceva.

Câteva citate, care li s-au părut 
scandaloase, potrivit Cursului scurt 
de Progresism, le-au fluturat tri-
umfal ca minerii în iunie 1990: la 
Lavric s-au găsit mi-so-gi-nism 
şi ra-sism!

Feminiştii dâmbovițeni au fost 

Rapel pentru lichele: 
Linșajul Colțescu – Lavric 
și „Iudele de breaslă” 

oripilați de unele pasaje din vo-
lumul Decoct de femeie – apărut 
în 2019, dar a căror revelație au 
avut-o abia acum – ca de pildă:

„Orice fată între 15 şi 25 
de ani e fie arcan (mulier ab-
scondita), fie arlechin (muli-
er ludica), fie gheizer (muli-
er rixosa), fie trident (mulier 
domina), fie hidră (mulier 
fornicata), fie gargui (mulier 
placida).”

Sau:
„Nici un bărbat nu caută în 

femeie deşteptăciunea, pro-
funzimea sau luciditatea. Cine 
vrea luciditate, nu o va găsi în 
capul femeii, dar în schimb va 
găsi cufundarea în athanorul 
labios.”

(Se spune că pe Google au ex-
plodat căutările după cuvinte ca 
„arcan” sau „athanor”).

Se poate ca Sorin Lavric, aseme-
nea multor creatori (Eminescu, Ar-
ghezi, Shakespeare) să aibă puseuri 
de misoginism în operele sale. Ce 
are însă, iertați, sula cu prefectura? 
Ce are opera de ficțiune cu politica?

Un alt oscior din şifonierul lui 
Lavric pe care au tăbărât comisarii 
politici este următorul pasaj din-
tr-un interviu dat în martie 2020 
revistei Q Magazine:

„QM: Întoarcerea români-
lor din Diaspora va duce la 
coeziune în actuala situație 
(pandemia – n.m.) sau trebuie 
evitată?

SL: Fiindcă nu vreau să vă 
răspund în spiritul de obedi-
ență al corectitudinii politi-
ce, vă împărtăşesc secretul 
lui Polichinelle: cei care s-au 
repezit să se întoarcă au fost 
țiganii cărora amenințarea 
virusului le-a secat imboldul 
de a cerşi, a fura, a codoşi în 
țările europene.

E de prisos să vă spun de 
câte ori am dat, în împrejurări 
jalnice, de îndrăgiții noştri 
conaționali în centrul Stutt-
gartului şi al Frankfurtului.

Tocmai ei au dat buzna îna-
poi, urmarea fiind previzibilă: 
necazuri sociale, cu creşterea 
infracțiunilor în locul unde 
se aşază, dincolo de riscul de 
contaminare pe care pofta 
romilor de a încălca normele 
impuse de starea de urgență 
îl măreşte.

Și atunci despre ce concor-
die națională vorbiți? Inşii 
aceştia sunt o plagă socială 
pe care numai ipocrizia politi-
cienilor şi numai duplicitatea 
gazetarilor o trec sub tăcere.”

Ca şi în cazul lui Colțescu, „vina” 
lui Lavric este că spune adevărul. 
Nu cred că este cineva dintre cei ce 
citesc rândurile astea care să nu fi 
avut experiențe asemănătoare, la 
Stuttgart sau Frankfurt, la Roma, 
Paris sau Madrid. Doar pentru că 

sunt în majoritate romi, cerşeto-
rii, proxeneții, tâlharii români din 
Europa nu sunt o „plagă socială”?

Dar acest lucru a fost evident 
în ultimele luni, când programele 
televiziunilor au fost pline de re-
glări de conturi între clanuri, urmă-
riri, bătăi, omoruri, la care poliția 
a asistat fără să mişte un deget.

Despre cei pe care Corectitudi-
nea Politică îi identifică elegant ca 
„interlopi” vorbeşte Lavric. Despre 
clanuri. Pe „țiganii cărora amenin-
țarea virusului le-a secat imboldul 
de a cerşi, a fura, a codoşi în ță-
rile europene” îi numeşte „plagă 
socială”. Nu pe toți romii. Nu pe 
Aura Urziceanu, Mădălin Voicu 
sau Damian Drăghici.

Mă tem însă că nu grija de romi 
i-a indignat pe comisarii politici, în 
interviul cu pricina, ci afirmațiile 
absolventului de Medicină Sorin 
Lavric despre pandemie.

În aceeaşi publicație, el scria:
„Dintre abuzurile cu iz de 

lazaret la care suntem supuşi 
în perioada de alertă, unul 
sare cu precădere în ochi: pur-
tarea măştii (…) Psihologic 
vorbind, masca e stigmatul al 
cărui rost e să reducă un om la 
stadiul inexpresiv de fantoşă 
docilă. Masca e un sigiliu al 
îngenuncherii simbolice.”

Cine pune la îndoială restricțiile 
şi regimul polițienesc al COVID 
devine automat persona non grata. 
Trebuie expulzat grabnic din corpul 
social, şi cu atât mai mult din cel 
politic. Trebuie izolat, carantinat, 
pentru a nu contamina şi pe alții 
cu virusul îndoielii.

Însă Sorin Lavric, intelectual 
cu greutate şi, colac peste pupăză, 
medic, nu este la fel de uşor de ex-
pulzat precum Sebastian Colțescu.

„Aux grands maux les grands 
remèdes.”

Atunci s-a scos artileria grea.
Nicolae Manolescu, preşedintele 

Uniunii Scriitorilor din România 
(USR), a declarat că a „luat act cu 
stupoare de declarațiile politice 
radicale” ale lui Sorin Lavric, drept 
care anunță că relațiile USR şi ale 
revistei România literară (condusă 
tot de Manolescu) încetează. „Ne 
delimităm, ca breaslă, de decla-
rațiile şi atitudinile politice ale 
dlui Sorin Lavric, invitându-l să 
reflecteze la implicațiile lor nocive 
pentru democrație şi pentru atmo-
sfera din spațiul public.”

Aceste cuvinte, amintind fla-
grant de procesele politice şi de 
delimitările colectivelor de oamenii 
ai muncii din „obsedantul deceniu” 
îi aparțin celui mai important critic 
român, de la G. Călinescu încoace.

Trebuie că talentul sporeşte 
odată cu golirea de caracter.

Relativ scurta carieră de poli-
tician a lui Manolescu a stat sub 
semnul păcatului originar al scâr-
bavnicului interviu pe care l-a făcut 

cu Ion Iliescu în România literară, 
imediat după Mineriada din 13-15 
iunie. O abjectă spălare de cadavre, 
în care îl numea pe Iliescu Om cu 
„o” mare.

Din cauza acelui interviu, Co-
posu i-a blocat candidatura la 
preşedinție din partea Convenției 
Democrate.

În raportul din 2002 al Centru-
lui de Combatere a Antisemitismu-
lui din România, Manolescu era 
acuzat de antisemitism, pentru că, 
între altele, i-ar fi găsit justificări 
negaționistului Roger Garaudy 
sau ar fi „minimalizat adeziunea 
doctrinară a lui Eliade şi Cioran 
la legionarism”.

În 2005, Manolescu îl demitea 
pe Liviu Ioan Stoiciu de la şefia re-
vistei Viața Românească pentru 
că a permis „apariția unui text cu 
conținut antisemit” din Jurnalul 
lui Paul Goma. În acelaşi timp, Co-
mitetul Director al USR, condus de 
acelaşi Manolescu îl acuza public 
pe Goma de „antisemitism”.

Conform Ordonanței de Urgență 
nr. 31/2002, manifestările antise-
mite se pedepsesc cu închisoare de 
la 6 luni la 5 ani.

Ca la Piteşti, Manolescu era gata 
să îşi lovească cu sete colegii pentru 
a dovedi că s-a reeducat.

Al doilea intelectual de calibru 
ridicat împotriva lui Sorin Lavric 
este Gabriel Liiceanu. Nimeni altul 
decât coordonatorul tezei de doc-
torat a acestuia, editorul a patru 
dintre cărțile sale şi şef la Huma-
nitas unde Lavric a fost redactor 
timp de şase ani.

Într-un text intitulat „Îndrăci-
rea” lui Sorin Lavric, publicat în 9 
decembrie pe platforma Contribu-
tors.ro, Liiceanu se leapădă de fos-
tul discipol şi îl pune la zid mai cu 
seamă pentru următoarele rânduri 
pe care acesta le publicase cu două 
zile în urmă, tot la Q Magazine:

„Vom disloca partidele din Par-
lament. Vom schimba figurile, vom 
primeni limba, vom aduce bucuria 
de a fi români. Vom regăsi gustul 
mistic de a fi creştini în umbra 
oricărei catapetesme din bisericile 
din țară. Vom recăpăta căldura pe 
care ne-o dă gândul de a fi una în 
virtutea apartenenței la un neam. 
Vom aduce exaltarea de a fi parte 
a unui întreg numit România… Noi 
vrem o Românie sub spectrul lui 
Hristos.”

Bref, Liiceanu se declară „în-
spăimântat de ton”, care îi miroase 
grav a legionarism.

După o analiză aplicată pe tex-
tele mai vechi şi mai noi ale fostu-
lui său discipol, filosoful ajunge la 
concluzia că:

„Ăsta este naționalismul 
grețos şi mincinos al comu-
nismului lui Ceauşescu care, 
podidit de «iubirea de țară», 
îşi inventa genealogii dacice şi 
asmuțea Securitatea pe noi.”

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

O B S E R V A T O R

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 şi de duh, ştiind că publicul 
nostru este unul dintre cele mai elevate.

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

Lunar, cele mai spiritu-
ale replici vor fi jurizate de 
consiliul redacției, iar au-
torii câştigători vor fi pre-
miați cu un abonament la 
GdC. În ediția următoare, 
ultima din acest an, vom 
face bilanțul concursului.

Publicăm replicile Dvs. în ordinea în care le-am primit. 
Vă rugăm să păstrați decența şi bunul-simț.

„Aterizare la „Doina”. Doină, doină, tristă pistă,/ niciun 
Boeing nu rezistă”, unul de la Ștefan-Vodă.

„Coloana infinitului – din cauza Covidului”;
„Dacă le-ai sărit pe toate/ De Covid scăpat-ai, frate!/ 

Sari pe un picior sau două, /Și-ai trecut în „eră” nouă”, 
Titus Pociumbanu, Ciuciulea, Glodeni.

„Gropi de calitate, produs autohton pentru politicanul 
Dodon”, Simion Baltag, Teleneşti.

„Dacă sapi groapă altuia, măcar fă-o mai adâncă”, Maria 
Bălan, Paşcani, Criuleni.

„Foraj înspre viitorul luminos al țării, condusă de soci-
alişti”, Luminița Gâlcă, Porumbeni, Criuleni.

„Am cam început să dăm în gropi”, L.D., Măgdăceşti, 
Criuleni.

Publicăm o altă imagine, pe care vă invităm să o co-
mentați. Ambele poze aparțin fotografului Mihai Vengher.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

Interesant este însă că apoteoza 
lepădării lui Liiceanu de Lavric, în 
cel mai pur stil de comitet de partid 
pe uzină, nu omite repulsia celui 
din urmă față de restricțiile COVID:

„Sorin Lavric a absolvit 
două facultăți, poate cele mai 
înalte, alături de cea a Drep-
tului, din spațiul universitar 
al Occidentului: Medicina şi 
Filosofia. Pe amândouă le-a 
dezonorat. Pe prima, făcând 
propagandă (ca medic!) îm-
potriva purtării măştii an-
ti-COVID în spațiile publice 
(«masca este un sigiliu al 
îngenuncherii simbolice») 
şi calificând pandemia ca o 
«fantasmagorie», de vreme 
ce «virulența epidemiei este 
minimă», iar «statisticile de-
ceselor sunt umflate». Pe a 
doua, Filozofia, a dezonorat-o, 
ilustrând, după ce îi reproşase 
faptul lui Noica, «potențialul 
de oroare cu care se pot încăr-
ca la un moment dat cuvintele 
unui filozof».”

Trecând peste aberația (de ne-
iertat, mai ales la un filosof) de a 
interzice unui medic să se pronunțe 
în chestiuni de medicină, trebuie 
remarcată abjecția stilistică de a 
alătura cele două erezii pentru care 
este acuzat Lavric: Neobediența 
COVID şi Legionarismul.

Concluzia este insinuată cu 
bocancul: cine contestă re-
stricțiile COVID este legionar.

Spectaculoasele ieşiri acuzatoa-
re ale lui Manolescu şi Liiceanu 
împotriva lui Lavric au rolul de 
a da greutate dosarului care i s-a 
pregătit deja proaspătului senator 
la Consiliul Național pentru Com-
baterea Discriminării.

Habar n-am care va fi evoluția 
politică a noii formațiuni parla-
mentare AUR şi a lui Sorin Lavric. 
Nu mai am demult iluzii politice.

Observ însă ce se întâmplă în 
țară şi în lume. Peste tot se răcneşte 
despre pericolul pe care îl reprezin-
tă astăzi extrema dreaptă sub toa-
te formele ei moarte şi îngropate: 
nazism, fascism sau legionarism.

În timpul ăsta, se instalează 
pretutindeni o sfântă dictatură 
de stânga, cât se poate de reală şi 
de vie. Folosindu-se de COVID ca 
de un „moment revoluționar, 
în care ceea ce era imposibil 
sau chiar de neconceput în 
vremuri normale a devenit nu 
doar posibil ci absolut nece-
sar” (George Soros), Globalismul 
şi Marea Resetare urmăresc să in-
stituie o Nouă Ordine Mondială şi 
să creeze un Om Nou. Cele două 
mari visuri ale comunismului.

Bunăoară, comisarii po-
litici nu par câtuşi de puțin 
îngrijorați că România are un 
prim-ministru general.

La prima sa venire, ținta pri-
oritară a comuniştilor au repre-
zentat-o intelectualii. Pe unii i-au 
convins, pe alții i-au cumpărat, 
pe alții i-au închis şi i-au omorât. 
A existat însă şi o altă categorie: 
cea mai toxică. A reeducaților. A 
lepădaților agresivi. Primii care 
se repezeau să-şi execute colegii. 
Iudele de breaslă.

Dacă aş fi îmboldit de un puseu 
de „exaltare mistică”, aş striga:

„Vai vouă, cărturarilor şi 
fariseilor fățarnici!… Călăuze 
oarbe, care strecurați țânțarul 
şi înghițiți cămila!”

Cum, însă, nu-mi doresc să-l 
„înspăimânt” şi mai tare pe dom-
nul Liiceanu, voi spune doar atât: 
înainte de un vaccin anti-COVID 
am avea nevoie urgentă de un vac-
cin anti-lichele.

https://evz.ro/rapel-pentru-li-
chele-linsajul-coltescu-lavric-si-iu-
dele-de-breasla.html/4

După pierderea alegerilor pre-
zidențiale, Igor Dodon pleacă la 
Moscova pentru „a discuta un 
şir de chestiuni actuale privind 
interacțiunea interstatală mol-

Dodon merge să 
convingă Kremlinul 
că poate miza 
doar pe el

do-rusă”. Preşedintele în exercițiu 
a anunțat că a avut o discuție cu 
şeful adjunct al Administrației 
Preşedintelui Federației Ruse, 
Dmitri Kozak, responsabil de 
relațiile cu regiunile separatiste 
din estul Ucrainei şi cu regiunea 
transnistreană a R. Moldova.

Care este efectul vizitelor la 
Moscova pentru R. Moldova: re-
zolvă Igor Dodon probleme pentru 
republică sau merge în interese 
personale, sunt întrebări la care 
am încercat să aflăm răspuns de 
la câțiva analişti politici de la 
Chişinău.

Analistul politic Ion Tăbârță 
consideră că Igor Dodon n-a pu-
tut menține controlul politic al 
Federației Ruse în R. Moldova. 
Politologul Tăbârță menționează 
că Igor Dodon mizează în conti-
nuare pe susținerea Moscovei, iar 
legea privind statutul limbii ruse 
a fost votată în disperare. 

Politologul mai crede că „la 
Moscova anumiți geo-strategi de 
acolo se gândesc, calculează ce fac 
mai departe: susțin proiectul PSRM 
sau susțin alt proiect politic. Dacă 
mizează în continuare pe PSRM, 
atunci continuă cu Dodon sau gă-
sesc un înlocuitor pentru el. Ca să 
rămână mai departe, Igor Dodon 
are nevoie de un anumit bagaj po-
litic cu care să meargă la Moscova. 
Pentru că dacă dispare sprijinul 
Moscovei, luând în calcul cât de 
compromis este Igor Dodon, el nu 
va avea nicio perspectivă politică 
în viitor”, conchide Ion Tăbârță.

În opinia politologului, „scopul 
final al Rusiei este să lege malul 
drept de regiunea transnistreană 
printr-un proiect de soluționare a 
conflictului transnistrean”.

La rândul său, deputatul Plat-
formei DA, Igor Munteanu, spu-
ne că „preşedintele în exercițiu nu 
mai reprezintă statul şi cetățenii R. 

Moldova. El reprezintă doar un in-
strument de şantaj şi de manipula-
re pentru partidul socialiştilor, un 
partid-giruetă a Federației Ruse. 
În eventualitatea în care Dodon 
pleacă la Moscova, nu face decât 
să promoveze interesele Federa-
ției Ruse în viitoarea campanie 
electorală. Din ce-am observat în 
ultimele zile legislative, pachetul 
cu care se duce la Moscova este 
unul de vasalitate față de interesele 
statului rus şi o expresie a uzur-
pării puterii legislative”.

Deputatul Igor Munteanu s-a 
referit la anularea legii anti-pro-
pagandă, la aprobarea legii pri-
vind statutul UTA Găgăuzia şi a 
legii privind statutul limbii ruse. 

Totodată, Roman Mihăieş sus-
ține că n-a văzut să rezolve Igor 
Dodon, în deplasările sale la Mos-
cova, probleme pentru Republica 
Moldova. „Situația gastarbeiteri-
lor moldoveni nu-i bună. Probabil, 
rezolvă problemele lui şi, deja, pe 
final de mandat, nu putem vorbi 
despre subiecte de interes națio-
nal”, a comentat analistul politic.

Natalia MUNTEANU

Dodon 

n-a putut menține 
controlul politic al 

Federației Ruse în R. 
Moldova. El mizează 

în continuare pe 
susținerea Moscovei, 

iar legea privind 
statutul limbii ruse 

a fost votată în 
disperare.
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S Ă N Ă T A T E

Pacienții cu Covid-19 care se tratează acasă 
vor primi medicamente compensate

Luni, Ministerul Sănătății a 
prezentat cea de-a 4-a ediție a 
Protocolului clinic standardizat 
pentru medicii de familie „Infecția 
cu coronavirus de tip nou (CO-
VID-19)”. Astfel, asimptomaticii 
nu vor primi tratament la domi-
ciliu, simptomaticii vor primi tra-
tament potrivit simptomelor, iar 
cei cu forme moderate – o serie 
de medicamente pe care Minis-
terul Sănătății se angajează să le 
compenseze. 

Potrivit ministrei Sănătății, Vi-
orica Dumbrăveanu, elaborarea 
unui nou protocol a fost deter-
minată de creşterea cazurilor de 
Covid-19, în special a cazurilor 
medii şi grave, dar şi a numărului 
tot mai mare de pacienți care se 
tratează la domiciliu.

Conform noilor modificări, în 
tratamentul la domiciliu au fost 
incluşi pacienții cu forme mode-
rate, pe lângă cei asimptomatici 
şi cei cu forme uşoare ale bolii. 
Totodată, a fost aprobată lista 
investigațiilor de laborator şi in-

strumentale pentru examinarea 
pacienților cu semne de agravare 
a bolii şi reglementat mecanismul 
de acces al pacienților infectați cu 
COVID-19 la investigații în con-
diții de ambulatoriu.

Vor fi incluşi în tratament la 
domiciliu sub monitorizarea medi-
cului de familie pacienții cu forme 
asimptomatice (adulții, inclusiv 
gravidele, copiii 0-18 ani), copiii 
mai mari de 7 ani, adulții, inclu-
siv gravidele, cu forme uşoare de 
COVID-19, fără factori de risc de 
deteriorare a stării generale (pato-
logii asociate severe precum: boli 
cardiovasculare, BPOC, astm bron-
şic, diabet zaharat, stări de imuno-
compromisie, maladii oncologice) 
şi adulții cu forme moderate de 
COVID-19, cu excepția gravidelor.

Astfel, pacienților asimpto-
matici nu li se recomandă trata-
ment, celor simptomatici cu forme 
uşoare de boală rămâne în vigoare 
aceleaşi recomandări privind tra-
tamentul la domiciliu, iar paci-
enților cu forme moderate li se 

va indica tratament la domiciliu 
cu prescrierea medicamentelor 
antivirale, antimicrobiene, deza-
gregante, anticoagulante, gastro-
protectoare, vazoprotectoare, vi-
tamine şi suplimente alimentare.

În acest sens, a fost aprobată o 
listă suplimentară de medicamen-
te pentru tratamentul în condiții 
de domiciliu, care vor fi compen-
sate din Fondurile de asigurări 
obligatorii de asistență medicală, 
atât pentru persoanele asigurate, 
cât şi cele neasigurate.

Compensarea pentru copii este 
de 100%, iar pentru adulți este 
de 70%. Totodată, este asigurată 
compensarea integrală de 100% 
pentru cel puțin o denumire co-
mercială din fiecare Denumire 
Comună Internațională.

Conform procedurii stabilite, 
ministerul este în proces de exa-
minare a posibilității de extinde-
re a compensării pentru celelalte 
grupe de medicamente incluse în 
protocolul provizoriu.

După www.sanatateinfo.md

Durerile în gât – de ce sunt mai 
persistente dimineața şi cum pot 
fi ameliorate? Soluții şi remedii 
eficiente pentru durerile în gât.

Te trezeşti dimineața cu dureri 
sau usturimi în gât, disconfort la 
înghițire, nas înfundat şi gură 
uscată? De vină poate fi, cel mai 
probabil, aerul uscat din încăpere, 
mai ales în sezonul rece. Însă şi 
anumite afecțiuni pot da aceste 
simptome, de regulă, virozele 
respiratorii sau refluxul gastro-
esofagian, majoritatea putând fi 
tratate, din fericire, acasă.

Respirația preponderent pe 
gură, sforăitul, cum este în cazul 
apneei de somn, deshidratarea, 
fumatul şi consumul excesiv de 
alcool pot fi, de asemenea, factori 
care pot duce la apariția supără-
toarelor dureri în gât la primele 
ore ale zilei.

Infecțiile virale 
sau bacteriene, posibile 
cauze ale durerilor în gât

În cazul în care durerile în gât 
sunt puternice, persistente şi sunt 
însoțite de febră, greață, vărsături, 
dureri abdominale sau inflamația 
ganglionilor, e posibil ca vinovatul 
să fie o infecție bacteriană, de re-
gulă, cu streptococ, motiv pentru 
care trebuie să te adresezi medicu-
lui pentru un tratament adecvat, 
cel mai probabil cu antibiotice şi 
medicamente dedicate simpto-
matologiei.

Ține cont însă că, în majorita-
tea situațiilor, durerile în gât sunt 
cauzate de infecții virale, deci de 
virusuri, care nu se tratează sub 
nicio formă cu antibiotice.

Răcelile apar cu precădere 
în timpul iernii, când sistemul 
imunitar este mai slăbit. Prime-
le simptome la care trebuie să fii 
atent: gâtul uscat, senzația că „în-
ghiți ace”, durerea şi dificultatea 
la înghițire.

Soluții şi remedii eficiente 
pentru durerile în gât

Pentru ameliorarea durerilor în 
gât cauzate de răceală, gripă sau 
alte viroze respiratorii, sunt in-
dicate comprimatele de supt sau 
spray-urile cu proprietăți antibac-
teriene, antiseptice şi analgezice 
care reduc rapid inflamațiile de 
la nivelul cavității bucale.

De ajutor poate fi şi gargara 

cu apă călduță sărată efectuată 
înainte de culcare sau imediat 
după trezire: dizolvă o linguriță 
de sare roz de Himalaya sau sare 
de Cacica într-un pahar de 300 
de mililitri de apă călduță.

Această soluție are efect an-
tiseptic şi antibacterian, ajută la 
sterilizarea căilor respiratorii şi 
ameliorează temporar durerile sau 
usturimea în gât. Bonus: calmează 
şi durerile dentare!

Și ceaiurile călduțe băute îna-
inte de culcare pot ajuta la ame-
liorarea durerilor în gât, deoarece 
reduc inflamațiile de la nivelul 
tractului respirator. Printre aces-
tea se numără ceaiul de ghimbir, 
cimbru, muşețel, salvie, mentă, 
fenicul sau pătlagină.

Cum pot fi prevenite
durerile în gât

Desigur, cel mai bun „trata-
ment” este prevenția, aşa că cel 
mai bine este să eviți factorii care 
pot determina apariția durerilor 
în gât.

În acest scop, e de preferat să ții 
la îndemână o sticlă cu apă în tim-
pul nopții şi să bei din ea atunci 
când simți că ți se usucă gura.

Utile pot fi şi bomboanele care 
stimulează producția de salivă 
şi protejează mucoasa gâtului, 
prevenind astfel apariția infla-
mațiilor.

Ce mai poți face pentru a evita 
durerile în gât dimineața? Mergi 
la medic dacă ai şi alte simptome, 
precum gust acru în gură, tuse, ar-
suri la stomac, pentru că vinovatul 
poate fi refluxul gastroesofagian, 
o afecțiune care poate fi ținută în 
frâu cu medicamente specifice şi 
o alimentație specială.

În cazul în care durerile în gât 
pot fi puse pe seama aerului uscat 
din locuință, investeşte într-un 
umidificator şi asigură-te că umi-
ditatea este în limitele normale.

Nu uita că şi fumatul duce la 
iritarea gâtului, aşa că renunță la 
acest viciu, atât pentru sănătatea 
ta, cât şi a celor dragi. Fumatul 
pasiv este la fel de periculos!

Și, desigur, ține cont de cele 
mai importante măsuri de pre-
venire a infecțiilor, specifice în 
sezonul rece, şi anume: spălatul 
corect şi frecvent pe mâini, dezin-
fectarea suprafețelor atinse frec-
vent, evitarea persoanelor bolnave 
şi a aglomerațiilor.

Motivul pentru 
care durerile 
în gât te supără cu 
precădere dimineața

Cadourile de Moș 
Crăciun pentru copii

Oferta diversă, publicitatea 
extrem de agresivă şi dorința de 
a-i face pe copii fericiți îi face pe 
tot mai mulți părinți să cadă în 
această perioadă în capcana de 
a umple „sacul” cu foarte multe 
cadouri de Moş Crăciun, chiar şi 
atunci când acestea implică un 
efort financiar susținut din partea 
întregii familii.

În plus, deseori satisfacerea 
tuturor capriciilor celor mici şi 
abundența de cadouri reprezintă 
încercări ale părinților de a com-
pensa prin daruri timpul puțin 
petrecut alături de copii, fenomen 
care poate avea consecințe nega-

tive în dezvoltarea emoțională a 
copiilor.

În acest sens, specialiştii ne 
atrag atenția că abundența de 
cadouri conduce la următoarele 
consecințe:

Copleşirea

În fața unei multitudini de da-
ruri, copiii riscă să fie copleşiți 
şi să nu se mai poată bucura de 
niciunul în mod special sau să fie 
foarte încântați de cadoul prefe-
rat, iar pe restul să le uite aban-
donate într-un colț al camerei.

Deziluzionarea

Copiii obişnuiți să primească 
multe cadouri consideră acest lu-
cru ca fiind o obligație a părinților 
şi pierd astfel din entuziasmul şi 
misterul venirii lui Moş Crăciun. 
În loc să le înfrumusețeze copi-
lăria, părinții le fură astfel una 
dintre cele mai frumoase emoții.

Scăderea nivelului de tole-
ranță la frustrare

Părinții care le oferă copiilor 
tot ce îşi doresc, fără a le expli-
ca sacrificiul care se ascunde în 

spatele fiecărui cadou, contribuie 
la formarea unei atitudini ego-
centrice. Drept urmare, copiii nu 
ajung să mai învețe cum să facă 
față provocărilor şi frustrărilor, o 
abilitate esențială în viață.

Limitarea imaginației

Excesul de cadouri de Moş 
Crăciun ajunge să provoace plic-
tiseală şi să împiedice dezvoltarea 
imaginației la copii. Deşi cei mici 
au nevoie de jucării pentru a-şi dez-
volta abilitățile motorii şi cognitive, 
ei se pot juca şi fără jucării şi exact 

acele momente când nu există un 
scenariu prestabilit sunt cele care le 
dezvoltă cel mai mult creativitatea.

Dezvoltarea de anti-valori

Atunci când copiii primesc prea 
multe cadouri de Moş Crăciun, 
tind să le devalorizeze şi să dezvol-
te atitudini profund consumeriste 
şi egoiste.

Recomandările psihologu-
lui pentru părinți

Pentru perioada sărbătorilor de 
iarnă, medicul psiholog Yolanda 
Crețescu îi sfătuieşte pe părinți 
următoarele:

Nu vă bazați pe cantitatea de 
cadouri de Moş Crăciun, ci pe cali-
tatea lor! Darurile sunt importante 
în viața copiilor, dar sub nicio for-
mă nu trebuie să fie un substitut 
al atenției şi iubirii oferite.

Diminuați orele petrecute în 
goana după cadouri şi petreceți 
cât mai mult timp în compania 
familiei!

Implicați copiii în toate activi-
tățile ce țin de organizarea acestei 
sărbători, implicit în oferirea de 
cadouri pentru membrii familiei! 
Încurajați-i să îşi folosească ima-
ginația şi să achiziționeze sau să 
confecționeze daruri pentru frați, 
bunici, prieteni etc.

Organizați un moment special în 
care să compuneți împreună cu cei 
mici scrisoarea pentru Moş Crăciun.

Aşadar, aceasta este perioada 
cea mai frumoasă a anului în care 
părinții le pot insufla copiilor una 
dintre cele mai importante lecții 
de viață, aceea că adevărata bu-
curie nu constă în abundența de 
daruri, ci în timpul valoros petre-
cut împreună cu cei dragi.

Prea multe cadouri de Moș Crăciun nu fac bine nici 
portofelului, nici dezvoltării emoționale a copiilor!
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„Argint” 
pentru șahistul 
I. Schițco

Compatriotul nostru Ivan Schi-
țco (17 ani, rating ELO 2467) a cu-
cerit medalia de argint la ediția a 
17-a a Memorialului de şah Mihailo 
Vasilişin, ce s-a desfăşurat în peri-
oada 5-13 decembrie curent la Lviv, 
Ucraina. El a acumulat 6 puncte din 
9 posibile. De titlul de campion s-a 
învrednicit reprezentantul Cehiei, 
Alexey Kislinsky (7 p.), podiumul de 
premiere fiind completat de ucrai-
neanul Vladislav Larkin (5,5 p.). 
Maestrul internațional Ivan Schițco 
este discipol al lui Boris Itchis, fiind 
campion național la tineret, precum 
şi la şah rapid printre seniori. 

S. Dimitrov a 
cucerit „bronzul” 
la Europene

Luptătorul de taekwondo WT 
(versiunea olimpică) Stepan Di-
mitrov a cucerit pe 10 decem-
brie a.c., la Sarajevo (Bosnia şi 
Herțegovina), medalia de bronz 
la Campionatul European pe ca-
tegorii olimpice. El a evoluat în 
cântarul de 58 kg, învingând în 
două partide şi în una suferind 
înfrângere. Fratele său geamăn, 
Vadim, a ocupat locul 9, ca şi Ta-
tiana Țîmbalari (57 kg), iar Andrei 
Balan (68 kg) s-a clasat pe locul 
5. Toți sportivii sunt antrenați de 
Vladislav Mazur. De menționat că 
în perioada 30-31 ianuarie 2021 la 
Sofia (Bulgaria) va avea loc turne-
ul european de calificare olimpică. 

N. Munteanu, cel 
mai bun portar 
în Belarus

Fotbalista Natalia Munteanu 
(27 de ani) a fost desemnată Cel 
mai bun portar al campionatului 
din Belarus. Căpitanul naționalei 
feminine de fotbal a Moldovei a re-
alizat în acest an eventul, câştigând 
cu echipa Dinamo-BGUFK Minsk 
titlul de campioană şi Cupa Bela-
rusului. În acest sezon ea a evoluat 
în 13 meciuri pentru club, încasând 
doar trei goluri şi o dată marcând 
din penalty. De remarcat că în zece 
partide ea şi-a păstrat poarta in-
tactă. Reamintim că în 2019 Na-
talia Munteanu a intrat în posesia 
titlului de Cea mai bună jucătoare 
din Moldova.

În drumul său triumfător spre 
finală, în limitele categoriei olim-
pice de până la 57 kg, discipola an-
trenorului Tudor Cîrlan în prima 
ei zi de concurs, pe 15 decembrie 
a.c., fără mari dificultăți a depăşit 
rezistența luptătoarei din Italia, 
Arianna Carieri. Anastasia a acu-
mulat metodic punct cu punct, 
câştigând meciul înaintea expi-
rării timpului regulamentar, cu 
10-0 prin superioritate tehnică. 
Partida din semifinale, contra 
reprezentantei Turciei, Mehlika 

Öztürk, s-a dovedit mai dificilă, 
însă şi de această dată atleta noas-
tră de 21 de ani s-a impus înainte 
de termen, prin superioritate netă, 
la scorul de 15-5.  

Triumful

...Prima finală a zilei de 16 de-
cembrie a fost cea dintre Anas-
tasia Nichita şi o nouă stea în 
ascensiune a luptelor feminine, 
atleta de 19 ani din India, Anshu 
Malik. Din start duelul a purtat 
un caracter echilibrat, ambele ad-
versare încercând să preia pe rând 
inițiativa, nelăsându-şi una alteia 
nicio clipă de răgaz. Însă atleta 
din Tătăreşti, Străşeni, a reuşit 
prima să spargă redutele adverse, 
după un minut şi 30 de secunde 
de confruntări insistențele ei fiind 
soldate cu un punct, unul aducător 
de moral şi de încredere. Un moral 
care până la urmă a contribuit la 
conservarea acestui scor avantajos 

până la sfârşitul primei părți de 
trei minute.

A doua jumătate a meciului 
se transformă într-o luptă ex-
trem de istovitoare, în surdină. 
Aveai impresia că ciocnirea de 
forțe ale ambelor atlete scotea 
scântei. Aici însă un rol de-a 
dreptul hotărâtor îl avu renu-
mita capacitate a Anastasiei de 
a adormi vigilența adversarei, 
prin procedee aparent monoto-
ne şi lipsite de ascuțime, şi de a 
„exploda” în momentul cel mai 
neaşteptat pentru oponentă, lă-
sând publicul cu gurile căscate. 
Astfel, absolventa Liceului Inter-
nat Republican cu Profil Sportiv 
din Chişinău printr-o priză exe-
cutată cu o iuțeală fulgerătoare 
prinse ca în cleşte gâtul spor-
tivei din India. Apoi cât ai zice 
peşte o dădu jos de pe picioare, 
cu vădita intenție de a încheia 
ostilitățile prin „tuş”, adică prin 

fixarea pe spate. Printr-un efort 
supraomenesc Anshu evadă din 
strânsoare şi atacă din poziția 
la sol: scorul deveni 3-1 pentru 
sportiva noastră, cu două minu-
te înainte de fluierul final – o 
întreagă veşnicie în lupte. Însă 
înainte ca indianca să se dezme-
ticească, A. Nichita mai execută 
un procedeu de două puncte (5-
1), plasându-se în spatele adver-
sarei în parter.

Bucurie inexprimabilă

Apoi începu o luptă de uzură, 
care nu aduse puncte nimănui, 
însă aduse câştig de cauză pentru 
Anastasia Nichita... Arbitrul cen-
tral ridică mâna în semn că vic-
toria este acordată compatrioatei 
noastre, după care ea coborî sleită 
de puteri de pe scena ostilităților. 
Părăsea teatrul de luptă plină de 
fericire, cu o bucurie nemărginită 
în suflet care nicidecum nu putea 

Anastasia Nichita și-a adjudecat 
Cupa Mondială la lupte!

De un parcurs magistral a avut parte 
luptătoarea Anastasia Nichita la Cupa 
Mondială de la Belgrad (Serbia), iar 
odată cu ea şi toți amatorii din R. 

Moldova ai acestui sport pe cât de captivant şi 
spectaculos, pe atât de dur şi solicitant. 

lua forma unui zâmbet. Zâmbet 
care parcă era înghițit de acea 
oboseală ce nu are nici margini, 
nici sfârşit. Oboseală generată 
de un efort ce a scris o nouă filă 
glorioasă în istoria luptelor mol-
doveneşti. 

Cornul abundenței

În aceste zile feerice pentru 
şcoala autohtonă de lupte suc-
cesele delegației noastre nu s-au 
rezumat doar la luciul metalic 

auriu. Astfel, în categoria de gre-
utate de 59 kg, Mariana Cherdiva-
ră-Eşanu în primul său meci din 
cadrul turneului s-a confruntat 
cu ucraineanca Katerina Zelenîh, 
o atletă extrem de puternică, vii-
toare medaliată cu bronz la acest 
turneu. Lungimea mult mai mare 
a brațelor i-a permis sportivei din 
țara vecină să preia inițiativa şi, 
după câteva procedee reuşite, să 
conducă cu 9-2 încă din prima 
jumătate a meciului. Crezând 
că are o victimă uşoară în față, 
ucraineanca era deja cu gându-
rile la următoarea confruntare, 
până la momentul în care disci-
pola şcolii de lupte din Călăraşi îi 
organiză o adevărată capcană de 
o măiestrie tehnică desăvârşită. 
Mai întâi sportiva din Bahu prin-
tr-un procedeu ce nu prevestea 
nimic deosebit trecu adversara 
în parter (la sol), după care cu o 
mişcare fulgerătoare o răsturnă 
pe spate, fixând-o cu omoplații 

de salteaua de lupte. K. Zelenîh 
nu mai avu nici forță, nici dexte-
ritate să evadeze din strânsoare, 
victoria revenind compatrioatei 
noastre prin tuş, înainte de ex-
pirarea timpului regulamentar. 
Apoi eleva antrenorului Constan-
tin Cobâlean trecu de reprezen-
tanta Turciei, Elif Yanik, iar în 
finală fu învinsă la limită, scor 
1-2, de rusoaica Svetlana Lipato-
va, vicecampioană europeană în 
2019. Pe podiumul de premiere, 
lacrimi fericite de bucurie scăldau 
chipul Marianei parcă sculptat 
de pe icoană. 

O evoluție la fel de sclipitoare 
a avut şi conaționala noastră de 
19 ani, Irina Rîngaci (65 kg). Mai 
întâi ea le-a surclasat pe azera Elis 
Manolova şi pe turcoaica Asli De-
mir. În finală, Irina a cedat în fața 
luptătoarei din Ucraina, Tetiana 
Rijko, învrednicindu-se astfel de 
medalia de argint.

Bronzul mondial 
al lui Alexandrin Guțu

Succesul bărbaților la lupte 
greco-romane, obținut prin Ale-
xandrin Guțu, a venit să comple-
teze realizarea istorică a lotului 
feminin. În cântarul de 77 kg, 
sportivul nostru de 17 ani a intrat 
în posesia medalia de bronz, în 
finala mică impunându-se într-un 
meci extrem de încrâncenat (6-4) 
în fața reprezentantului Ucrainei, 
Yasaf Zeynalov, dând dovadă de 
caracter şi spirit de învingător. 
Menționăm că în recalificări atle-
tul din Ștefan-Vodă şi discipolul 
antrenorului Roman Zgardan a 
trecut cu 13-3 de slovacul Denis 
Horbath, învingând până la ex-
pirarea timpului regulamentar, 
prin superioritate tehnică.  

Iar la lupte libere în finală a 
acces atletul din Comrat Gheorghi 
Rubaev (92 kg), după ce a trecut 
de turcul Erhan Yaylaci (4-2), 
românul Mihai Palaghia (11-0) 
şi azerul Gadzhimurad Magome-
dsaidov (5-5).

Succesul răsunător al delegației 
moldoveneşti, îndrumată de pe 
banca tehnică de antrenorul prin-
cipal Mihail Cucul, este purtător 
nu doar al unor speranțe olimpice 
ce îşi vor căuta împlinirea la To-
kyo, în anul ce vine, ci mai este şi 
un semn al faptului că tradițiile 
adânc înrădăcinate ale luptelor 
pe ale noastre meleaguri îşi vor 
găsi continuitatea într-un viitor 
de durată.

Iulian BOGATU Anastasia Nichita, în acțiune

Anastasia Nichita pe treapta supremă a podiumului mondial de premiere
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T U T T I - F R U T T I

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

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

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

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

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

I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

„Te caut!” – aşa se va chema 
rubrica prin intermediul căreia 
GAZETA de Chişinău te va ajuta 
să-ți găseşti jumătatea.

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

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

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

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

Te  c a u t !

Un chişinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chişinău, singur. De aceea aş vrea 

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

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

57-58 de ani, cu înălțimea de la 164 cm până la 176 cm, care poate avea 
şi 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 îşi caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuieşte în unul din satele raionului Ialoveni. Vrea 

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

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

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

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

Compozitorul, etnomuzicolo-
gul, dirijorul de cor şi folcloristul 
Andrei Tamazlâcaru, Artist al Po-
porului, a împlinit la 13 decembrie 
80 de ani, informează Moldpres.

S-a născut la 13 decembrie 
1940 în satul Grăsenii Vechi, ra-
ionul Ungheni. A absolvit Școala 
Pedagogică din Călăraşi (1961) şi 
Institutul de Arte „G. Musicescu” 
din Chişinău (astăzi Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice), 
specialitatea dirijat coral (1969).

A fost metodist la Casa de cre-
ație populară din Chişinău, pro-
fesor la Catedra de folclor a In-
stitutului de Arte „G. Musicescu” 
şi consultant la Societatea corală, 
ulterior Uniunea Muzicienilor din 
Moldova.

În 1980, a fondat Ansamblul 
etnofolcloric „Tălăncuța”, căruia, 
în 1989, i s-a conferit titlul ono-
rific Colectiv Artistic Emerit din 
Moldova. A inițiat câteva festiva-
luri folclorice, inclusiv Festivalul 
cântecului pascal şi Festivalul cân-
tecului ostăşesc.

Andrei Tamazlâcaru a publi-
cat culegerile „Trandafir bătut 
la poartă”, „Tăpuşele-tăpuşele”, 
„Răsărit-a, semănat-a”,  „Cântece 
populare pascale”, „Lui-lui-lui…”, 
„Spicuța”, „Domnul e lumina”, 

„Probleme actuale ale Operei”, 
„Pe drumuțul dorului”,  „Aprin-
deți luminile”, „Vin’, bădiță, vin’ 
diseară” ş.a. A cules folclor în mai 
multe localități din republică şi de 
peste hotare.

În 1997, folcloristului i s-a 
conferit ordinul „Gloria Mun-
cii”, iar în 2010 – titlul onori-
fic „Artist al Poporului”. Este 
membru al Uniunii Muzicieni-
lor din Moldova. Este laureat 
al mai multor premii naționale 
şi internaționale, printre care: 
Premiul „Simion Florea Mari-

an” al Academiei Române pen-
tru lucrarea colectivă „Cât îi 
Maramureşul” (1993), Premiul 
„Inima de Aur” pentru întreaga 
activitate de valorificare şi pro-
movare a folclorului românesc 
(2008), Premiul Ministerului 
Educației, Culturii şi Cercetării 
„Isidor Burdin” pentru contri-
buție în domeniul patrimoniului 
cultural (2013), Premiul pentru 
dedicație şi devotament al Galei 
Excelenței Muzicale, acordat de 
Uniunea Muzicienilor din Mol-
dova (2019).

Andrei Tamazlâcaru, 
creatorul „Tălăncuței”, 
la 80 de ani

Știți de ce vă mere burta aşe rău după ce beți must?
No, aşe vă bate Dumnezeu pentru că nu aveți 

răbdare să se facă vin!

Concentrarea pe care o au femeile când îşi fac 
unghiile nu o au nici ăia din filme care dezamor-
sează bombe!

Îmi e dor de mămăligă, da’ nu ştiu s-o fac… aşa 
că mi-am cumpărat 4 pungi de pufuleți.

Meseria se fură. La noi, se începe cu sculele.

Profesorii se plâng că, în timpul orelor online, 
tot mai des apar în fundal părinții în chiloți şi în 
stare de ebrietate!

Femeile învață repede orice: să taie lemne, să 
cosească, să conducă tractorul; trebuie doar să se 
mărite cu persoana nepotrivită!

Hackerul Ștefan o ajuns eroul satului, deoarece 
o reuşit să şteargă tăte datoriile oamenilor! (O furat 
caietul cu datorii de la birt!)

– Auzi, gogoşile sunt sănătoase?
– Nu ştiu…, dar n-am văzut niciuna bolnavă.

Are cineva nevoie de sfaturi?… că am primit multe 
şi n-am făcut nimic cu ele.

De la prima întâlnire a fost clar că nu merge re-
lația dintre noi.

El şi-a comandat un suc, eu o bere…

Poartă-te mai rece cu oamenii!
De la căldură, oamenii se strică.

Un cioban este întrebat la piață:
– De ce nu are mielul coarne?
– Pentru că nu-i însurat, doamnă!
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Deşi astrele te influen-
țează destul de mult când 
vine vorba de alegerile pe 
care trebuie să le faci, până 
la urmă primează ceea ce 
simți şi nevoile pe care le 
ai. Relațiile pe care le ai cu 
cei din jur au fost mereu 
pentru tine surse de stres. 
Ai foarte multe aşteptări, 
iar tot ceea ce faci este să 
proiectezi propriile frus-
trări asupra altora.

Ai o abilitate extraor-
dinară de a-i mobiliza pe 
cei din jur şi de a-i motiva 
să îşi urmeze visurile. Lu-
crurile nu se prezintă nici-
odată într-o manieră sim-
plistă pentru tine. Totul se 
complică pe ultima sută de 
metri înainte de atingerea 
obiectivului. Această săp-
tămână îți aduce momente 
memorabile.

Ambiția şi dorința de 
succes sunt mai puternice 
decât nevoia de armonie 
emoțională sau cea de liniş-
te în sânul familiei. Drumul 
către succes nu este uşor, 
fapt care se observă, mai 
ales la nivel de energie. Stă-
rile de anxietate continuă 
să te dezechilibreze la nivel 
emoțional. Familia poate 
deveni oricând catalizatorul 
tău pentru armonie.

Imaginația te va ajuta să 
îți setezi obiective profesi-
onale destul de exigente. 
Ai nevoie de confirmarea 
socială a celor din jur. Sunt 
multe momente pe parcur-
sul acestei săptămâni când 
te vei lăsa ghidată doar de 
ceea ce simți. În plan pro-
fesional este posibil ca firea 
capricioasă să nu te lase să 
observi lucrurile dincolo de 
aparențe.

Lucrurile îşi urmează 
cursul, iar tu pare că une-
ori pierzi contactul cu tot 
ceea ce se întâmplă în jur. 
Ai foarte multe de rezolvat, 
totul în jurul tău este agita-
ție şi este nevoie de o foar-
te bună organizare. Atunci 
când trebuie să iei decizii cu 
un mare impact emoțional, 
eşti pregătit să trăieşti totul 
la cote maxime. 

Această săptămână va fi 
una greoaie din punct de ve-
dere emoțional. Sunt multe 
lucruri rămase nespuse şi 
a prelua inițiativa în acest 
moment reprezintă pentru 
tine o provocare în sine. Re-
simți din ce în ce mai mult 
neajunsurile din plan pro-
fesional, dar cu siguranță 
acesta nu este momentul 
potrivit să iei vreo decizie 
în acest sens.

Ai nevoie de reconstrui-
rea încrederii în sine şi o să 
faci tot ceea ce este nevoie 
pentru ca acest lucru să se 
întâmple. Persoana iubită 
este întotdeauna alături 
de tine, necondiționat şi 
firesc. În anumite contexte, 
trebuie să realizezi faptul 
că ceri lucruri despre care 
consideri că pur şi simplu 
ți se cuvin. 

Apreciezi tot ceea ce 
are stil şi rafinament. Du-
plicitatea cu care acționezi 
uneori face din tine o per-
soană ambiguă. Intențiile 
pe care le ai sunt foarte greu 
de descifrat, ceea ce te face 
un adversar de temut. Ma-
joritatea relațiilor din viața 
ta îți „acoperă” nevoia de 
afecțiune şi siguranță emo-
țională de care ai nevoie.

Atunci când trebuie să 
faci alegeri, o faci în defa-
voarea ta. Planetele au ten-
dința să te agite destul de 
mult. Marte ajunge într-o 
poziție retrogradă şi acest 
lucru va fi resimțit în plan 
profesional. Agitație, deci-
zii eronate, task-uri dificile, 
toate acestea îți vor subes-
tima capacitatea de a face 
față stresului.

Îți va fi dificil să faci ori-
ce tip de compromis. Preferi 
să îți dai timp pentru a lua 
decizia care te avantajează 
cel mai mult. Emoțiile tale 
sunt destul de dezorganiza-
te, dar reuşeşti să nu te laşi 
condus de ele. Atunci când 
vine vorba de cei din jur, 
eşti capabil să influențezi 
în sens pozitiv alegerile pe 
care le fac.

Tonusul tău psihic are de 
suferit. Deşi informațiile pe 
care încerci să le integrezi 
nu reprezintă ceva nou pen-
tru tine, temerile pe care le 
ai în raport cu anumite de-
cizii recente iau amploare. 
Niciodată nu te-ai simțit 
mai agresiv. Ai multe lu-
cruri de spus, dar te inhibi 
pentru a evita să faci vreun 
rău celor din jur.

Eşti într-o alergare con-
tinuă, nu duci lucrurile la fi-
nal şi te simți presat de une-
le aspecte fără noimă. Zilele 
acestei săptămâni se află sub 
influența intensă a lui Saturn. 
Retragerea din ambientul 
social te ajută să îți recapeți 
vitalitatea. Identificarea emo-
țională în raport cu anumite 
persoane îți controlează toată 
paleta de emoții.

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

Am cunoscut-o pe Cristina la 
spital. De o habă de vreme pe 
acolo îmi pierd zilele şi sănăta-
tea. Mai ales că sufăr de o boală 
incurabilă, care progresează fără 
să țină cont de ceea ce-mi doreşte 
inima şi mintea. Dar ceea ce vreau 
e să am nepoți de la toți cei patru 
copii ai mei. Nu ştiu de ce mi-am 
băgat în cap că dacă odoarele mele 
vor avea la rându-le urmaşi, voi 
trăi şi eu veşnic printre ei.

Au măritat-o părinții 
la 20 de ani

Dar să vă spun despre Cristina. 
Am cunoscut-o, am îndrăgit-o şi o 
admir şi astăzi pentru omenia ei. 
S-a dus mamă la cinci copii, cel 
mai mare avea 14 ani, iar cel mic 
împlinise cinci. Grigore, bărba-
tul care a luat-o de nevastă, lucra 
şofer la spitalul lor, iar Cristina 
tot la instituția asta bucătar era. 

Până la Grigore a mai fost mări-
tată femeia, dar nu i-a dat Domnul 
copii, pentru că, îmi spunea ea, au 
măritat-o părinții cu de-a sila. Nu 
vă mire că se întâmplă aşa ceva 
şi în zilele noastre. Au măritat-o 

după un flăcău din mahalaua lor, 
care, nu se ştie de ce, rămăsese 
holtei până la 40 de ani. Cristina 
avea 20 în momentul măritişului.

Pentru că era bărbat înstărit, 
avea casă bună, maşină, vilă, rude 
puține, părinții de mult trecuți la 
cele veşnice, s-au gândit părinții 
fetei că mai bună candidatură 
pentru fiica lor nici că este. Dar 
Cristina abia de-şi suferea bărba-
tul. Când o atingea, avea impresia 
că o reptilă se înfăşoară în jurul ei. 
Împietrea totul în ea, inima abia 
de-i mai bătea, privirea-i devenea 
sticloasă, iar trupul ei lemn era. 
A dus-o şapte ani cu Petrică şi, 
într-o bună zi, fără să le spună 
ceva părinților, a ieşit din casa 
lui şi tot dusă a fost.

A fugit de la primul soț

A lucrat pe la Moscova, apoi 
însoțitoare de vagon pe un tren 
internațional şi, când a auzit că 
Petrică s-a însurat şi că are chiar 
şi un copil, s-a întors la părinții 
ei. Îl avea doar pe tata ei în viață 
atunci… Împlinise 32 de ani şi 
viața ei era nearanjată. Ar fi vrut 
să aibă un soț, unul sau doi copii, 
dar nimic din toate astea nu i se 
întrezărea în timpul apropiat. 

Dar întâmplarea îți scoate une-
ori norocul în cale. Odată, şeful 
spitalului la care lucra a trimis-o 
la o bază după cumpărături şi i 
l-a dat pe Grigore cu maşina de 
serviciu. Ei bine, lucrau deja de 
patru ani împreună, dar niciodată 
până atunci nu se întâlniseră. 

Și despre ce aveau să-şi vor-

L A  N O I  A C A S Ă

Mama vitregă (1)
bească doi oameni absolut stră-
ini? El, fireşte, despre copiii lui 
i-a povestit. Ea, despre taică-său, 
care zăcea la pat. Aşa a aflat Cris-
tina că bărbatul e văduv, nevasta 
i-a murit în timpul naşterii celui 
de al cincilea copil şi că de câțiva 
ani buni el face orice poate ca să-i 
ridice. 

Care femeie o să se ducă 
mamă la cinci copii?

„De ce nu te însori?”, l-a în-
trebat Cristina. „Am încercat, i-a 
răspuns Grigore, dar care femeie 
o să se ducă mamă la cinci copii? 
Cum aud de ei, mă leapădă fără să 
le pese. De amant, da, m-ar ține 
ele, de soț însă nici că se gândesc… 
Uite tu, se întoarce spre ea Grigo-
re, tu ai merge după mine şi să le 
fii mamă acestor copii?”. Cristi-
na, care-şi închipuia că bărbatul 
glumeşte, i-a răspuns şăgalnic: 
„Dacă mă rogi frumos, de ce să 
te refuz?”.

Grigore, care nu ştia ce-i glu-
ma, a oprit brusc maşina, s-a 
întors spre Cristina şi a mai în-
trebat-o o dată: „Vorbeşti serios 
sau îți bați joc de mine?”. Femeia 
chiar s-a speriat un pic, în ce necaz 
oare a mai intrat?! Ca să scape mai 
uşor, unde face: „Mergem la tine 
acasă, îți văd copiii, mă cunosc şi 
ei pe mine şi mai vedem”.

Grigore nu avea răbdare să se 
încheie ziua ceea de lucru ca s-o 
ducă pe Cristina la casa lui. Locuia 
la Telecentru pe o stradelă cu două 
rânduri de case pe marginea dru-
mului, loc care era parcă rupt din 

peisajul unui sătuc de codru. Ver-
deață multă, flori la drum în fața 
caselor, trandafiri galbeni şi roşii 
se agățau pe garduri şi boschete 
în curți. Era o altă lume decât cea 
pe care o cunoştea Cristina. I-ar 
fi plăcut să trăiască aici.

Se descurcau bine şi fără 
o femeie străină

Copiii, toți cinci, au ieşit zgomo-
toşi de pe unde erau în acel mo-
ment şi alergau spre poartă îndată 
ce s-a oprit maşina lui Grigore. 
Erau diferiți: şi bruneți, şi blonzi, 
iar fiica lui cea mai mare, chiar 
roşcățică, de un ruginiu tomnatic 
era părul ei şi doi ochi albaştri îi 
luminau fața. Când au văzut-o pe 
Cristina, zâmbetele au dispărut, de 
parcă le-a suflat vântul. Se uitau 
la ea bănuitori, chiar duşmănos. 

Pe neprins de veste, instinctiv, 
s-au apropiat unul de altul. Fata 
cea mai mare, Angelica, i-a cu-

prins pe cei mici de după umeri şi 
s-a uitat întrebătoare la taică-său 
– adică cine e? În acel moment a 
înțeles şi Grigore că nu-i destul 
să aduci o femeie la casă ca să 
devină mamă pentru copiii lui. 
Mai trebuie s-o şi accepte, s-o 
îndrăgească, s-o prețuiască.

Dar era gata să facă orice. Se 
cam săturase de singurătate, avea 
42 de ani şi se culca seară de sea-
ră în pat rece, avea griji, pe care 
cu mare inimă le-ar fi împărțit şi 
altora, se cam plictisise de viața 
asta, în care avea puține bucurii. 
De ani buni n-a mai fost la nicio 
petrecere. Cine o să invite un băr-
bat fără pereche la o nuntă sau 
cumetrie? Zic, abia atunci şi-a dat 
seama şi Cristina că, dacă acceptă 
propunerea bărbatului, n-o să-i 
fie deloc uşor s-o primească copiii 
aceştia. Trăiau de unii singuri şi 
se descurcau destul de bine şi fără 
o muiere străină, cam de ce le-ar 
trebui o mamă? 
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Lidia BOBÂNĂ
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Luni, 21 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 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Iarna amintirilor
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 1989 - Decembrie Roşu
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Iarna amintirilor
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 1989 - Decembrie Roşu

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timişoara
10.45 Serial
12.00 Teleshopping
12.30 Trish - bucătar la Paris
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.25 Filler Moş Crăciun, ep. 20
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Filler Moş Crăciun, ep. 20
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 Guşti! Şi apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
02.10 Film: Sarea mărilor. Partea I
03.40 Pro Patria
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
05.00 Anchetele comisarului 
Antonescu
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 ConcertTributul marilor 
artisti
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Colind Crăciun Paula Seling
17.00 România… în bucate
17.30 Fraţi de viţă
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
19.55 Filler Moş Crăciun
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă 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 ştiai

06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Bună seara!
12.15 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Film Gustul pâinii
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Zona ARS
16.20 Filmul unui destin
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Ştiri Externe
23.35 Serial La patru ace

01.05 Bună dimineaţa
02.50 Vector european
03.20 Reporter pentru sănătate
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 şi ursul
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Pettson şi Findus - O mică 
neplăcere, o mare prietenie
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Incredibila poveste a perei 
uriaşe
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego- Prietenele din Heart-
lake City
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.35 Barbie aventuri cu prinţese
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Film Recurs la răzbunare
22.15 Film X-Men: Cei dintâi
01.00 Film Die Hard: With a 
Vengeance
03.30 Superspeed la Pro TV
04.00 Lecţii de viaţă
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea

13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.15 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Lecţii de viaţa
05.30 Superspeed

Jurnal TV

08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Ce mai fac vedetele
11.00 Jurnalul săptămânii
12.00 Trigger
13.00 Lupta’n bucate
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Tur Retur
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Dialoguri cu Vlad Kulminschi
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Ora de Ras
02.00 Dora Show
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Vanturile, Valurile

TV8

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

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Pe taramul dorintei
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Betty în New York
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Pe taramul dorintei
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial Camera 309
22.15 Serial Iubire ascunsă
23.15 Serial Inimă de ţigan
00.30 Serial Betty în New York
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Pe taramul dorintei

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Serial: Iubirea învinge, ep. 4
09.15 Film: AI INIMA MEA
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
464
17.15 Serial: Clanul, ep. 2
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
467

20.00 Serial: Dragostea găseşte o 
cale, ep. 4
21.00 Film: ÎN SPATELE LIN-
IILOR INAMICE
23.00 Film: REGINA VAM-
PIRILOR: SÂNGELE REICH 
-ULUI
00.45 Scumpă mamă unde eşti
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional 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 Листопад
18.55 Reporter
19.30 Т/с Листопад
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, 22 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 dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Filler călătorie

14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Iarna amintirilor
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 1989 - Decembrie Roşu
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dosar România
03.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Iarna amintirilor
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 1989 - Decembrie Roşu

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 

Timişoara
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Trish - bucătar la Paris
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.25 Filler Moş Crăciun, ep. 21
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Furtună la palat
18.25 Handbal masculinLiga Zim-
brilor. Etapa 14
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Viaţa e 
minunată!
00.35 Filler Moş Crăciun, ep. 21
00.40 Exclusiv în România
01.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
01.55 Eu pot!
02.45 #Creativ
03.15 Replay
04.05 Vorbeşte corect!
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
05.00 Adevăruri despre trecut
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Documentar: Telefonul 
Vântului
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Concert Două lumi
16.00 România… în bucate
16.25 Handbal masculin Liga 
Zimbrilor Etapa 14
18.00 #NuExistaNuSePoate!
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
19.55 Filler Moş Crăciun
21.00 Destine ca-n filme
22.05 Documentar: Videograme 
dintr-o revoluţie
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Siberia, dragostea 
mea 101’
03.00 Telejurnal
03.35 E vremea ta!
03.55 Colind Crăciun Paula Seling
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Vector european
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Respiro
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.35 Ediţie specială
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Erudit cafe
23.00 Ştiri Externe
23.25 Evantai folcloric
00.25 Fii tânăr!
00.55 Magia naiului
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Ediţie specială
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 şi ursul
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Franklin şi prietenii - Aven-
tura lui Franklin: exploratori polari
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Super motanul: La început
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego: Prietenele din Heart-
lake City

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

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Film Domnul şi doamna 
Smith
22.45 Film Hawaii
01.00 Film Bruce Almighty
03.00 Film Acts of Vengeance
04.30 Ce se întâmplă, doctore?
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.15 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Lecţii de viaţa
05.30 Arena bucătarilor

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Ce mai fac vedetele
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Tur Retur
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Renegat
18.00 Savoare la Maximum
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Dora Show (partea 1)
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show (partea 2)
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Ora de Ras
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Secretele Puterii
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TV8

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

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Pe taramul dorintei
08.45 Teleshopping
09.00 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Film Betty în New York
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Pe taramul dorintei
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial In ritmul vietii
22.00 Serial Inimă de ţigan
23.30 Serial Betty în New York
01.30 Serial Tânăr şi nelinisti
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Doctorul casei
05.00 Serial Pe taramul dorintei

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o 
cale, ep. 4
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. 2
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
465
17.15 Serial: Clanul, ep. 3
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
468
20.00 Serial: Dragostea găseşte o 
cale, ep. 5
21.00 Film: INVINCIBILII
23.30 Film: ÎN SPATELE LIN-
IILOR INAMICE

01.30 Nebuni de iubire
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Райское место
10.00 Т/с Листопад
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Листопад
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 Листопад
18.55 Reporter
19.30 Т/с Листопад
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 Anastasia
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, 23 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 14 - CSM Bucuresti 
- HC Buzau
12.35 Natură şi aventură
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 5 minute de istorie
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal masculin - Liga 
Zimbrilor Etapa 14 - Politehnica 
Timisoara - Dinamo Bucuresti
16.30 #Creativ
17.00 Iarna amintirilor
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 1989 - Decembrie Roşu
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII 21 ani
00.00 Timisoara. Anul 30
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Timisoara. Anul 30
02.30 România… în bucate
03.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Iarna amintirilor
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 1989 - Decembrie Roşu

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Trish - bucătar la Paris
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.25 Filler Moş Crăciun, ep. 22
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Convieţuiri
17.10 Serial: Furtună la palat
18.25 Handbal masculinLiga Zim-
brilor. Etapa 15
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.00 Adevăruri despre trecut
23.00 Serial: Destinaţie: Marte, 
ep. 7
23.55 Serial: Destinaţie: Marte
00.55 Politică şi delicateţuri
01.55 Guşti! Şi apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
02.20 Serial: Destinaţie: Marte, 
ep. 7
03.05 Serial: Destinaţie: Marte
03.55 Vorbeşte corect!
04.00 Discover România
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
05.00 Tezaur folcloric
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate

08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Magia Crăciunului
09.30 Film: Un Crăciun cu peripetii
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Concert Două lumi
16.00 România… în bucate
16.25 Handbal masculin Liga 
Zimbrilor Etapa 15
18.00 #NuExistaNuSePoate!
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
19.55 Filler Moş Crăciun
20.00 Câştigă România!
21.10 FilmCel mai dulce Crăciun
22.45 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Câştigă România!
00.45 Film: Un Crăciun cu peripetii
02.10 Telejurnal
02.40 FilmCel mai dulce Crăciun
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Ediţie specială. 5
12.15 Chişinău: ieri şi azi
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.30 Film Dimitrie Cantemir
15.10 F/d
15.35 Respiro
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.40 Filmul unui destin
20.25 Moldova de Patrimoniu
21.00 Ştirile
21.20 Mai aproape de UE
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Dor de voi. Emisiune 
muzicală
23.00 24 front line
00.00 Ştiri Externe
00.25 Erudit cafe
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Filmul unui destin
03.35 Moldova de Patrimoniu
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 şi ursul
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Pettson şi Findus
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie aventuri cu prinţese
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego: Prietenele din Heart-
lake City
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.35 Pettson şi Findus - O mică 
neplăcere, o mare prietenie
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Visuri la cheie
22.30 Film Furios şi iute: Tokyo 
Drift
00.30 Serial Valerian And The City 
Of A Thousand Planets
03.15 Arena bucătarilor
04.00 Lecţii de viaţă
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.15 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Lecţii de viaţa
05.30 Ce se întâmplă, doctore?

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Ce mai fac vedetele
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Tur Retur

 15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Cealalta Basarabie
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

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

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Pe taramul dorintei
09.00 Teleshopping
09.15 Serial In rimtul vietii
10.15 Serial Dincolo de noi
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Betty în New York
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Pe taramul dorintei
15.00 Serial In ritmul vietii
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinţei

19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial In ritmul vietii
22.00 Serial Inimă de ţigan
23.30 Serial Betty în New York
01.30 Serial Tânăr şi nelinisti
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Doctorul casei
05.00 Serial Pe taramul dorintei

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o 
cale, ep. 5
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. 3
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
466
17.15 Serial: Clanul, ep. 4
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
469
20.00 Film: RITUAL SÂNGEROS
22.15 Film: UCIDE-I PE TOTI
00.30 Film: INVINCIBILII
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Райское место
10.00 Т/с Листопад
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Листопад
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 Листопад
18.55 Reporter
19.30 Т/с Листопад
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
09.30 Anastasia
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Воронины
13.30 Horton hears a who!
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, 24 decembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Colinde - Mariana Nicolesco 
la Vatican
11.00 Adevăruri despre trecut
11.50 5 minute de istorie
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Întâlnire cu Moş Crăciun
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Colinde - Mariana Nicolesco 
la Vatican
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Opera comică pentru copii 
Poveste de Crăciun 2020
16.00 Film: Toamna bobocilor
17.35 România veritabilă
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Editie speciala
19.55 Colinde - Mariana Nicolesco 

la Vatican
20.00 Telejurnal TVR2
20.30 Credo Vigilia di Natale
22.25 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
22.30 Câştigă România!
23.30 Colindăm, colindăm cu Paula 
Seling
01.35 România veritabilă
02.00 #NuExistaNuSePoate!
02.50 Colinde - Mariana Nicolesco 
la Vatican
03.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Iarna amintirilor
04.55 Colinde - Mariana Nicolesco 
la Vatican
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Opera comică pentru copii 
Poveste de Crăciun 2020

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Opera comică pentru copii 
Poveste de Crăciun 2020
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Mesajul Majestăţii Sale Mar-
gareta Custodele Coroanei Române
13.25 Filler Moş Crăciun, ep. 23
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
14.00 Telejurnal Ştiri
15.10 Akzente
16.15 Alina şi picii ei
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Bine faci, bine găseşti!
19.30 Filler Moş Crăciun, ep. 23
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 Nu uita ca esti român!
23.10 Film: Un trandafir de 
Crăciun
00.45 Telecinemateca Viaţa e 
minunată!
03.05 Guşti! Şi apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
03.30 Levintza
04.00 Sport
04.20 Meteo
04.25 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
05.20 Film: Un trandafir de 
Crăciun

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Magia Crăciunului
09.30 Film: Un căţel la Hollywood
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Poveşti de iarnă
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Colind Crăciun Paula Seling
17.00 România… în bucate
17.30 Distractiile lui Cazacu
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.30 Câştigă România!
20.28 Filler Moş Crăciun

20.30 Credo Vigilia di Natale
22.30 Poveşti de iarna
23.30 Festivalul mondial al circului 
de mâine
01.10 Film: Un căţel la Hollywood
02.35 Telejurnal
03.00 Iarna amintirilor
04.10 Documentar: 360°-GEO
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)

P R O G R A M E  T V
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09.15 Zona ARS
09.45 F/d
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Ceremonia de învestire a 
Maiei Sandu în funcţia de Preşed-
inte al Republicii Moldova
12.00 Chişinău: ieri şi azi
12.10 Poezii
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 F/d
15.00 La noi în sat
15.45 Erudit cafe
16.30 Sub acelaşi cer
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.35 Poveste de iarnă. Program 
muzical
21.00 Ştirile
21.20 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Zii lautare, zii cobzare
23.50 Ştiri Externe
00.15 Dor de voi. Emisiune 
muzicală
01.05 Bună dimineaţa
02.50 F/d
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.20 Spirit Cu sufletul liber
06.45 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Barbie în Colinda de Crăciun
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.10 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.40 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.05 Lassie
12.35 Curiosul George
13.30 Barbie: Aventură la lumina 
stelelor
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui

16.55 Lego: Prietenele din Heart-
lake City
17.25 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.08 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie în Colinda de Crăciun
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.25 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
22.30 Film De ce el?
00.45 Film De Crăciun nu stăm 
acasă!
02.30 Film Mr. & Mrs. Smith
04.30 Film Four Christmases

ProTV InterNațional

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

05.00 Concert Andra

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Ce mai fac vedetele
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Secretele Puterii
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Tur Retur
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Tombola
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Lupta’n bucate
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

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

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Pe taramul dorintei
09.00 Teleshopping
09.15 Serial In rimtul vietii
10.15 Serial Dincolo de noi
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Betty în New York
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Pe taramul dorintei
15.00 Serial In ritmul vietii
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial In ritmul vietii
22.00 Serial Inimă de ţigan
23.30 Serial Betty în New York
01.30 Serial Tânăr şi nelinisti
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Doctorul casei
05.00 Serial Pe taramul dorintei

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 4
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
467
17.15 Serial: Clanul, ep. 5
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
470
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 5
21.00 Film: SFÂNTUL PETRU 
Part. 1
23.15 Film: SFÂNTUL PETRU 
Part. 2
01.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Райское место
10.00 Т/с Листопад
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Листопад

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 Листопад
18.55 Reporter
19.30 Т/с Листопад
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 naţională
09.50 Horton hears a who!
11.15 Teleshopping
11.30 Т/с Воронины
13.30 Walking with dinosaurs
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, 25 decembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.45 Universul credintei
11.50 5 minute de istorie
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 CredoUrbi et Orbi
13.30 Documentar: De la Ierusalim 
la Bethleem
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Colinde - Mariana Nicolesco 
la Vatican
15.00 ConcertTributul marilor 
artisti
16.00 Film: Iarna bobocilor
17.30 Vin colindători pe drum
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Concert Direcţia 5 la Operă
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
20.55 Dăruieşte Românie! 2 ani
22.20 Film: De la Moş Crăciun
23.00 Film: Toamna bobocilor
00.40 Colinde - Mariana Nicolesco 
la Vatican
00.50 Concert Direcţia 5 la Operă
02.00 Dăruieşte Românie!
03.30 Vin colindători pe drum
04.00 Iarna amintirilor
04.55 Colinde - Mariana Nicolesco 
la Vatican
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 ConcertTributul marilor 
artisti

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Universul credintei
12.00 Tezaur folcloric
12.30 Film: Vremea speranţei
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.30 Film: Asterix şi Obelix contra 
lui Cezar
16.25 Nu uita ca esti român!
19.20 Izolaţi în România Special

19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.10 Film: Frumoasa şi Bestia
23.15 Un Crăciun de tot râsul
00.45 Film: Asterix şi Obelix contra 
lui Cezar
02.40 Film: Vremea speranţei
04.00 Meteo
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
05.00 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Colinde româneşti
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Magia Crăciunului
09.30 Film: Un căţel detectiv

11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Documentar: De la Ierusalim 
la Bethleem
13.00 CredoUrbi et Orbi
13.30 Crăciun la palat cu Fuego
15.30 Cirque du Soleil: Amaluna
16.30 FilmCondurul şi trandafirul: 
povestea Cenuşăresei
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.10 Cirque Du Soleil: Alegria
23.50 Film: Condurul şi tranda-
firul: povestea Cenuşăresei
02.10 Femei de 10, bărbaţi de 10
03.50 România… în bucate
04.15 Telejurnal
04.45 E vremea ta!
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Serial Dragoste de ochii lumii
11.15 Leru-i ler. Colinde
12.20 Tezaur
12.50 Să petrecem împreună
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 pagini de istorie
15.05 O seară în familie
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.40 Crăciun fericit! O călătorie 
imaginară prin mai multe capitale 
Europene
21.00 Ştirile
21.20 Un cracin mai bun. Spectacol 
muzical cu orchestra Plai moldo-
venesc
22.15 Ştirile (rus.)
22.35 Film Fugarii
00.00 Ştiri Externe
00.25 24 front line
01.25 Bună dimineaţa
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.20 Spirit Cu sufletul liber
06.45 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Barbie: Un Crăciun perfect
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în 
misiune
11.10 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.40 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.05 Lassie
12.35 Curiosul George
13.30 Balto
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.55 Lego: Prietenele din Heart-
lake City
17.25 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.08 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie: Un Crăciun perfect
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.25 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Film Magia zăpezii
07.45 Film Echipa de căţei: Aven-
turi în Alaska
09.30 Film Eloise, micuţa cupidon
11.15 Film Singuri acasă
13.00 Film O coroană de Crăciun
15.00 Film Crăciun cu scântei
16.45 Film Câinele, adevăratul meu 
prieten 2
19.00 Ştirile
20.30 Film Furios şi iute 8: Destin 
periculos
23.00 Film Super party la birou
01.00 Film Moşul cel rău 2
03.00 Film - Why Him?

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Vorbeşte lumea
08.45 România, te iubesc!
09.45 ApropoTv
10.30 Superspeed
11.00 La Măruţă
12.30 Acasă la Români
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.45 Ho Ho Ho 2: O loterie de 
familie
17.30 Concert Andra
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
22.00 State de România
22.45 La Bloc
23.15 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.30 State de România
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Renegat
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Tur Retur
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
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 Триггер
06.00 Asfalt de Moldova

TV8

06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф
10.00 Новости
10.30 Cutia neagră
11.45 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.15 Наша американская 
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф
17.15 Cutia neagră. Plus
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф
21.30 Întreabă Gheţu
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.15 Х/ф
02.00 Ştirile TV8
02.45 Întreabă Gheţu
04.00 Х/ф

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Pe taramul dorintei
09.00 Teleshopping
09.15 Serial In ritmul vietii
10.15 Serial Dincolo de noi
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Betty în New York
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Pe taramul dorintei
15.00 Serial In ritmul vietii
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial In ritmul vietii
22.00 Serial Inimă de ţigan
23.30 Serial Betty în New York
01.30 Serial Tânăr şi nelinisti
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Doctorul casei
05.00 Serial Pe taramul dorintei

Național

06.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
468
07.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 5
08.00 Serial: Clanul, ep. 5
09.15 Film: SFÂNTUL PETRU 
Part. 1
11.30 Film: CRĂCIUNUL FERME-
CAT PREMIERĂ PE ŢARĂ
13.30 Ediţie specială de Crăciun 
- Part 1
16.45 Film: SAVVA: INIMĂ DE 
RĂZBOINIC

18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
471
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 6
21.00 Film: JIM BUTTON ŞI 
MECANICUL DE LOCOMOTIVĂ 
PREMIERĂ PE ŢARĂ
23.15 Film: UN CRĂCIUN 
ROCK’N’ROLL
01.00 Film: RITUAL SÂNGEROS
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Райское место
10.00 Т/с Королева игры
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Здравствуй, мама
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Здравствуй, мама
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Т/с Здравствуй, мама
18.55 Reporter
19.30 Т/с Здравствуй, мама
20.30 Т/с Райское место
22.30 Concert Fluieraş 2020
01.00 Мистические истории

STS Mega

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
09.30 Walking with dinosaurs
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Воронины
13.30 Robots
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
21.00 Т/с Гости из прошлого
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC

Sâmbătă, 26 decembrie

TVR Moldova

07.00 Bună vreme, boieri mai!
08.10 Film: De la Moş Crăciun
08.50 5 minute de istorie
09.00 Alina şi picii ei
09.50 Colinde - Mariana Nicolesco 
la Vatican
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Nu uita ca esti român!
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Concert Laura Bretan şi 
Florin Milcof
16.00 Film: Primăvara bobocilor
17.30 Bună seara, gazdă- aleasă
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Drumul lui Lese
19.50 Colinde - Mariana Nicolesco 
la Vatican
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Crăciun la palat cu Fuego
23.00 Film: Iarna bobocilor
00.30 Nu uita ca esti român!
03.30 Concert Laura Bretan şi 
Florin Milcof
04.55 Colinde - Mariana Nicolesco 
la Vatican
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Alina şi picii ei

TVR 1

07.00 Vreau să fiu sănătos!
07.55 Alina şi picii ei
08.45 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.15 Desene animate Eu nu vreau 
pe Marte
09.50 Desene animate: Războiul 
stelelor: războiul clonelor
11.40 Concert special Filarmonica 
din Viena John Williams Live în 
Viena
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Film: Asterix şi Obelix: Misi-
une Cleopatra
16.30 Izolaţi în România Special
17.00 Vedeta populară
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Meteo Sport

P R O G R A M E  T V
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21.10 Silent Night - Concert ex-
traordinar de Crăciun
23.10 Dosar România
00.10 Film: Asterix şi Obelix: Misi-
une Cleopatra
02.00 Concert special Filarmonica 
din Viena John Williams Live în 
Viena
04.10 Telejurnal Meteo Sport
05.00 Profesioniştii…
06.00 Teleshopping
TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.10 Serial: Planeta comorilor
09.50 Colind Crăciun Paula Seling
10.00 Mic dejun cu un campion
11.10 FilmCrăciun la magazin
12.50 Colinde Crăciun Paula Seling
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Sissi
22.00 Serial: Hotel imperial
23.00 Distractiile lui Cazacu
23.35 Zile cu stil
00.30 Film: Un căţel detectiv
02.00 Telejurnal
02.30 E vremea ta!
02.45 Film: Craciun la magazin
04.10 Serial: Hotel imperial
05.05 Documentar: 360°-GEO
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

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

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.20 Spirit Cu sufletul liber
06.45 Barbie Dreamtopia
07.15 Barbie DreamHouse Adven-
tures
08.00 Barbie în povestea sirenei
09.20 Barbie (tm) în povestea 
sirenei 2
10.40 Eu şi cei 7 pitici
11.35 Eu şi Mia
12.35 Curiosul George
13.30 Balto II: Aventurile unui lup
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.55 Lego: Prietenele din Heart-
lake City
17.25 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.08 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă

20.00 Barbie în povestea sirenei
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.25 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi    
prietenii lui

ProTV

05.15 Film A Dog’s Journey
07.00 Film Bebeluşi geniali
09.00 Film Prietenii lui Moş 
Crăciun
10.30 Film Epoca de gheaţă: Ploaie 
de meteoriţi
12.15 Film Deck the Halls
14.00 Film Fără reţineri
16.15 Film Karate Kid
19.00 Ştirile
20.30 Film Pinguinii domnului 
Popper
22.15 Film Spionul care mi-a dat 
papucii
00.15 Film Mame bune şi nebune 2
02.15 Film - The Fate of the 
Furious
04.15 Ce spun românii

ProTV InterNațional 

06.15 Ce spun românii
07.00 Vorbeşte lumea
08.45 Acasă la Români
10.00 La Măruţă
11.30 Ho Ho Ho 2: O loterie de 
familie
13.15 Teleshopping
13.30 ApropoTv
14.15 Lecţii de viaţa
15.45 Arena bucătarilor
16.15 România, te iubesc!
17.00 Ce spun românii
18.00 Ce se întâmplă, doctore?
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
21.30 State de România
22.30 La Bloc
23.00 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.00 Arena bucătarilor
01.30 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 State de România
04.45 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 Zona VIP
17.30 Asfalt de Moldova
18.30 Micii Bucatari

 19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Italia, Patria Nostra
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Dora Show
04.00 Asfalt de Moldova

TV8

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

03.30 Ştiri de week-end
04.00 Х/ф

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Pe taramul dorintei
09.00 Teleshopping
09.15 Serial In ritmul vietii
10.15 Serial Dincolo de noi
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Betty în New York
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Pe taramul dorintei
15.00 Serial In ritmul vietii
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial In ritmul vietii
22.00 Serial Inimă de ţigan
23.30 Serial Betty în New York
01.30 Serial Tânăr şi nelinisti
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Doctorul casei
05.00 Serial Pe taramul dorintei

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
469
08.15 Ediţie specială de Crăciun 
- Part 1
11.15 Film: SFÂNTUL PETRU 
Part. 2
13.30 Ediţie specială de Crăciun 
- Part 2
16.45 Film: MICUL VAMPIR
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
472
20.00 Film: PADDINGTON
22.00 Film: UN CRĂCIUN DE 
POMINĂ
00.00 Film: UCIDE-I PE TOTI
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.00 Vorbe bune cu Lilu
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Поле Чудес
10.00 Т/с 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, 27 decembrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
08.50 5 minute de istorie
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 La un pas de România
14.55 Iarna amintirilor
16.00 Telejurnal Moldova
17.00 Gala Premiilor TVR Moldova
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 Colinde - Mariana Nicolesco 
la Vatican
21.10 Festivalul Ioan Macrea
22.50 Colinde - Mariana Nicolesco 
la Vatican
23.00 Film: Primăvara bobocilor
00.30 Gustă Transilvania

00.55 Iarna amintirilor
02.00 Gala Premiilor TVR Moldova
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Drumul lui Lese

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 România veritabilă, ep. 3
16.00 Port valoare şi splendoare, 
ep. 5
16.30 Un Crăciun de tot râsul
18.00 Dosar România
19.00 Exclusiv în România
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Festivalul Ioan Macrea
23.00 Garantat 100%
00.10 Film: Frumoasa şi Bestia
02.05 Silent Night - Concert ex-
traordinar de Crăciun
03.50 Universul credintei
05.30 In grădina Danei
05.55 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toateediţia 28
13.10 Duminica filmului Declaraţie 
de dragoste
15.00 Drag de România mea!
17.10 FilmFrumoasa şi bestia
18.45 Colinde Crăciun Paula Seling
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Secretul lui Bachus
22.15 Film: Dragoste la persoana a 
treia Premiera 136’

00.45 Pescar hoinar
01.25 Film: Declaraţie de dragoste
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Dor de voi. Emisiune 
muzicală
21.00 Ştirile
21.20 Prin muzică în Europa
22.30 Ştirile (rus.)
22.50 A. Lozanciuc.    
Spectacol
01.10 Zapovednik
01.25 Bună dimineaţa
03.10 Evantai folcloric
04.05 Chişinău: ieri şi azi
04.15 Concert în    
Europa
05.00 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.20 Spirit Cu sufletul liber
06.45 Barbie Dreamtopia
07.15 Barbie DreamHouse Adven-
tures
08.00 Barbie (tm) în povestea 
sirenei 2
09.20 Barbie în povestea sirenei
10.40 Eu şi cei 7 pitici
11.35 Eu şi Mia
12.35 Curiosul George
13.30 Balto III: Aripile schimbării
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.55 Lego: Prietenele din Heart-
lake City
17.25 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune

18.00 Masha şi melodiile ei
18.08 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie (tm) în povestea 
sirenei 2
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.25 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

05.15 Film Nancy Drew
07.00 Ştirile
10.00 Film Trolli
11.45 Film Castele de gheaţă
13.45 Apropo TV
14.45 Film Mr. Popper’s Penguins
17.00 Visuri la cheie
19.00 Ştirile
20.00 Film Jason Bourne
22.15 Film Vânătorul de recom-
pense 2049
01.30 Apropo TV
02.30 Film - Spy Who Dumped Me
04.30 Film-Ice Castles

ProTV InterNațional

06.16 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecţii de viaţa
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 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 Fierbinţi
04.00 State de România
05.00 Acasă la Români

Jurnal TV

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

TV8

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

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Pe taramul dorintei
09.00 Teleshopping
09.15 Serial In ritmul vietii
10.15 Serial Dincolo de noi
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Betty în New York
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Pe taramul dorintei
15.00 Serial In ritmul vietii
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial In ritmul vietii
22.00 Serial Inimă de ţigan
23.30 Serial Betty în New York
01.30 Serial Tânăr şi nelinisti
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Doctorul casei
05.00 Serial Pe taramul dorintei

Național

06.15 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
470
08.00 Film: MICUL VAMPIR
09.45 Film: SAVVA: INIMĂ DE 
RĂZBOINIC
11.30 Ediţie specială de Crăciun 
- Part 2
14.30 Film: JIM BUTTON ŞI ME-
CANICUL DE LOCOMOTIVĂ
16.30 Film: PADDINGTON
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
473
20.00 Film: COLŢ ALB
22.00 Film: UN CRĂCIUN 
ROCK’N’ROLL
23.45 Ediţie specială de Crăciun 
- Part 1
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.00 Vorbe bune cu Lilu
07.00 Telemagazin.   
Oferta zilei
09.00 Т/с Листопад
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с Листопад
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Листопад
16.00 Teleshopping
16.20 Т/с Листопад
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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Destăinuirea unui pensionar

Cu frumusețea lor cum m-au orbit
Femeile prea dulci, de farmec pline,
Abia acum, când am îmbătrânit,
Îmi pare uneori că văd mai bine… Gheorghe BÂLICI

250 de ani de Ludwig 
van Beethoven

arhiepiscopului din Trier. Primul 
profesor de muzică al lui Ludwig 
van Beethoven a fost chiar tatăl 
său. 

Adolescența lui Ludwig van Bee-
thoven a fost marcată de moartea 
mamei sale, în 1787, precum şi de 
faptul că tatăl său devenise alcoolic 
şi a fost retras din serviciul curții 
principelui arhiepiscop. Ludwig 
van Beethoven a reuşit să supra-
viețuiască cu ajutorul lecțiilor de 
pian şi cu ajutorul unor concerte.

În noiembrie 1792, Ludwig van 
Beethoven s-a stabilit la Viena. 
Primii ani şi i-a petrecut în stu-
diu şi concerte. Treptat, a devenit 
unul dintre cei mai apreciați mu-
zicieni din Imperiu.

Din 1801, Ludwig van Beetho-
ven a început să sufere de o boală 
care i s-a agravat treptat şi care 
i-a provocat o surzenie tot mai 
pronunțată. A compus simfonia 
Eroica, pe care i-a dedicat-o lui 
Napoleon Bonaparte. Însă, dez-
amăgit de politica împăratului 
francez, a înlăturat dedicația.

rfi.ro

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Muntele Everest 
a crescut cu 86 cm, 
dar tot nu este cel mai 
înalt de pe Pământ 

China şi Nepalul au confirmat 
săptămâna trecută noua dimensi-
une standard a muntelui Everest, 
masivul neregulat din Himalaya 
care le încalecă granița. Cel mai 
înalt pisc din lume este acum 
puțin mai înalt în mod oficial şi 
acesta nu este sfârşitul poveştii. 
Schimbările geologice, metodele 
complicate de a măsura un munte 
şi criteriile variate de aflare a ce-
lei mai înalte culmi din lume dau 
certitudinea că nu este o chestiune 
închisă pentru totdeauna, scrie 
Hotnews.ro.

Înălțimea unui munte se 
schimbă. Mişcarea plăcilor tec-
tonice îl poate ridica treptat, în 
timp ce cutremurele îl pot coborî. 
Forțele opuse pot asigura un grad 
de stabilitate în timp, după cum 
spune Dang Yamin, membru al 
echipei chineze care a studiat în 
acest an înălțimea Everestului. 
„Natura tinde să atingă un echi-
libru”, a afirmat el pentru agenția 
oficială Xinhua News. Ca exemplu, 
Dang a citat un cutremur masiv 
din 1934 care a şters în câteva 
momente 150 de ani de creştere 
constantă în înălțime.

Există mai multe moduri de 

măsurare a unui munte. Anul tre-
cut, o echipă nepaleză a instalat 
pe vârful Everestului un marker 
pentru a-i stabili poziția exactă 
prin sateliți GPS. O echipă chineză 
a făcut acelaşi lucru în primăvară, 
dar a utilizat constelația de sate-
liți de navigație Beidou a Chinei, 
precum şi alte echipamente.

În acelaşi timp, nepalezii au 
făcut măsurători cu versiuni mo-
derne echipate cu laseri ale teo-
doliților care au măsurat în 1856 
înălțimea muntelui prin metode 
trigonometrice.

China şi Nepalul au prezentat 
în comun noua înălțime oficială 
de 8.848,86 m peste nivelul mă-
rii. Noua înălțime este cu 0,86 m 
peste cea mai mare (a Nepalului) 
din cele două valori susținute de 
țări. Acordul anunțat săptămâna 
trecută a fost văzut ca un semn 
al întăririi legăturilor politice, 
economice şi culturale dintre ele.

Măsurarea înălțimii peste ni-
velul mării a fost întotdeauna di-
ficilă, deoarece nivelul oceanului 
variază considerabil în funcție de 
maree, magnetism şi alți factori. 
Creşterea nivelului mărilor mai 
adaugă unul.

Keanu Reeves, despre 2021

Ludwig van Beethoven a rămas 
în istorie prin tenacitatea cu care a 
reuşit să îşi învingă surzenia şi să 
creeze unele dintre cele mai fru-
moase lucrări muzicale din istorie.

Ludwig van Beethoven era 
urmaşul unei adevărate dinastii 

de muzicieni. Bunicul său fusese 
muzician în ducatul austriac al 
Brabantului, din Flandra de azi. 

Tatăl său a devenit, de aseme-
nea, muzician la curtea principelui 
episcop. Bunicul său matern era, 
de asemenea, muzician la curtea 

Actorul Keanu Reeves vorbeşte 
într-un interviu despre rolul său 
în jocul lansat recent Cyberpunk 
2077, despre modul în care l-a 
afectat acest an şi despre motivele 
de optimism pe care le are pentru 
2021, relatează BBC.

Acțiunea din Cyberpunk 2077, 
în care Reeves joacă rolul lui Joh-
nny Silverhand, are loc într-un 
viitor distopic.

„Se desfăşoară într-un mega-
oraş numit Night City. Joci rolul 
unui personaj numit V, care este 
un mercenar. Lucrurile încep să 
meargă prost şi trebuie să-ți pui 
un cip ca să supraviețuieşti şi apoi 
ai un vizitator, pe Johnny Silver-
hand, pe care îl joc eu. Misiunea 
este să supraviețuieşti în acea 
lume periculoasă”, a explicat el. 

„Mulți spun că e escapism, dar 
poate fi descris ca ceva necesar 

pentru a face față presiunii de zi 
cu zi. Cred că sunt aspecte pozitive 
legate de comunitate, de nevoia de 
ajutor, de prietenie, iar eu sper că 
astfel de lucruri există în poveştile 
pe care le spun”, a explicat actorul.

Keanu Reeves spune că încear-
că să găsească motive de optimism 
pentru anul 2021.

„Lucrez la optimism. 2021 poa-
te fi mai bun doar dacă lucrăm 
împreună, nu separat”, a spus el.
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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.

În decembrie 1770, în oraşul german Bonn, 
venea pe lume Ludwig van Beethoven. Data 
exactă a naşterii sale este necunoscută, însă 
ştim data botezului: 17 decembrie, acum 250 

de ani.


