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Am citit în mai multe locuri 
că 2020 ar fi fost un an „isto-
ric“, date fiind schimbările pe 
care le-a provocat. În realitate, 
fiecare an trăit de omenire 
este unul „istoric“, întrucât tot 
ce se întâmplă pe pământ pe 
durata rotației lui complete în 
jurul soarelui are, inevitabil, 
repercusiuni asupra istoriei 
ulterioare a speciei. Mintea 
omului alege însă mereu niște 
repere calendaristice, puncte 
de plecare și de sosire pentru 
marile lui progrese și decepți-
onatele lui eșecuri. 
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Speranțele pe care moldovenii le-au investit în 
ea sunt azi nemăsurate, chiar dacă 
CV-ul noului șef de stat are și multe momente 
discutabile.

Adrian CIUBOTARU
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Lupta dramatică împotriva unei 
guvernări nemernice și înfrângerea 
lui Kremlinovici în cel de-al doilea tur 
al prezidențialelor a înălțat-o în mod 
cert pe Maia Sandu în capul tuturor 
topurilor. 

Maia Sandu, Omul 
politic al anului Următoarea ediție a GAZETEI de Chi-

șinău va apărea la 15 ianuarie 2021.
Vă mulțumim că sunteți alături de noi.

Echipa GdC

Dragi cititori,

A n u n ț 

  RETROSPECTIVE

H a r t a  l u m i i
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Maia Sandu este președinte 
al Republicii Moldova

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

papers and News Publishers

Noul 
președinte 
al R. 
Moldova, 

Maia Sandu, și-a 
început mandatul 
pe 24 decembrie, 
odată cu depunerea 
jurământului 
constituțional în 
fața deputaților, a 
membrilor Curții 
Constituționale 
(CC) și a cetățenilor. 
Mandatul șefului de 
stat durează exact 
patru ani.

Maia Sandu a venit pe jos la 
Palatul Republicii, acolo unde a 
avut loc ceremonia de învestitură 
în funcția de președinte. Aceasta 
era însoțită de Andrei Spânu, 
secretar general al noului Aparat 
prezidențial, și de pază.

De la ceremonia de învesti-
tură a lipsit Igor Dodon, dar și 
deputații PSRM. Ex-președintele 
Dodon și-a așteptat succesoarea 
la Președinție cu un buchet de 
flori galbene. 

Presa scrie că zeci de cetățeni 
i-au huiduit pe Ion Chicu și pe 
Zinaida Greceanîi, atunci când 
au sosit la Palatul Republicii pen-

tru a participa la solemnitate. În 
fața deputaților, ambasadorilor, 
membrilor PAS și a familiei aces-
teia, Maia Sandu a depus jură-
mântul cu mâna pe Constituție și 
a primit însemnele prezidențiale: 
Stindardul și culonul preziden-
țiale, utilizate la fiecare învesti-
tură a președinților de stat ai R. 
Moldova. După discursul rostit 
în limba română, Maia Sandu a 
spus câteva propoziții în limbile 
minorităților rusă, ucraineană, 
găgăuză și bulgară. 

Președintele Maia Sandu a de-
clarat că are planuri mari, dar nu 
le poate realiza de una singură. 
„Am nevoie de ajutorul vostru, 

dragi cetățeni. Avem nevoie unul 
de altul pentru a construi o țară 
pentru toți. Știu că așteptările 
sunt mari, iar provocările sunt 
și mai mari”, s-a adresat ea ce-
tățenilor. Aceasta își propune să 
fie un „președinte liber”.

În același timp, Maia Sandu a 
promis să fie un președinte uni-
ficator. „Voi fi un președinte care 
unește toți cetățenii. Voi fi un 
președinte modest, care înțelege 
că funcția este responsabilitate, 
nu privilegii. Voi fi un președinte 
transparent. Voi fi un președinte 
care va scoate țara din izolare. 
Voi respinge compromisurile 
care compromit. Voi promova 

o politică externă care să ajute 
politica internă să construiască 
punți. Nu am alt proiect mai im-
portant decât reușita Moldovei”. 

La coborârea de pe scenă, 
Maia Sandu a primit un buchet 
de lalele albe de la secretarul 
Aparatului prezidențial, An-
drei Spânu, pe care l-a dăruit 
mamei sale. 

La ieșirea din Palatul Repu-
blicii, după ce i-a salutat pe oa-
menii care au venit să o aclame, 
Maia Sandu s-a deplasat pe jos 
spre Monumentul Domnitorului 
Ștefan cel Mare pentru a depu-
ne flori. Ajunsă la monument, 
era așteptată de alți zeci de 
cetățeni care au aplaudat-o și 
au scandat: „Bravo!” și „Maia 
Sandu – președinte!”. Aceasta 
a salutat publicul și a depus o 
coroană de flori. 

Coloana prezidențială, în 
frunte cu Maia Sandu, s-a oprit 
în Scuarul Europei, unde suro-
rile Osoianu cântau colinde de 
Ajun. După ce a ascultat două 
colinde, cortegiul și-a urmat 
drumul spre Președinție, de 
unde noul Președinte a prelu-
at simbolic puterea de la Igor 
Dodon. În holul Președinției, 
Igor Dodon i-a oferit florile, 
apoi au mers împreună să în-
cheie actul protocolar. După 
finalizarea ceremoniei, Maia 
Sandu a cerut să fie deschise 
porțile Președinției pentru ca 
oamenii să intre în curte. Zeci 
de oameni au intrat imediat, iar 
un grup de colindători a cântat 
colinde. 

Natalia MUNTEANU

Guvernul 
condus 
de Ion Chicu 
a demisionat

Miercuri, 23 decembrie, premierul 
Ion Chicu a demisionat. El a declarat 
că scopul demisiei sale e declanșarea 
alegerilor parlamentare anticipate. 
„Este un obiectiv pe care toți l-am 
declarat că e unul prioritar pentru a 
readuce țara la normalitate”, a spus 
Chicu. Demisia premierului înseamnă 
și demisia Guvernului. 

Deputatul PAS, Sergiu Litvinenco a 
spus că, din momentul demisiei pre-
mierului, este declanșată procedura 
de provocare a dizolvării Parlamen-
tului. Președintele interimar PAS, 
Igor Grosu, a declarat că nu agreează 
învestirea unui Guvern de tranziție. 
„Acest Parlament nu poate numi un 
Guvern pentru oameni. Un alt Guvern 
înseamnă amânarea pentru un termen 
nedefinit a alegerilor parlamentare 
anticipate. Oamenii vor alegeri anti-
cipatele. PAS va respecta ceea ce cer 
oamenii – declanșarea cât mai rapidă 
a alegerilor parlamentare anticipate”, 
susține Grosu. 

După întrevederea cu Ion Chicu 
și Zinaida Greceanîi, ex-președin-
tele Igor Dodon a spus că în acest 
caz vede două soluții: învestirea unui 
Guvern de tranziție, care de asemenea 
va duce la alegeri parlamentare anti-
cipate – cel mai probabil la toamnă, 
sau declanșarea din start a alegerilor 
parlamentare anticipate. La rândul ei, 
președinta Parlamentului a menționat 
că toate fracțiunile parlamentare sunt 
de acord cu provocarea anticipatelor, 
totodată anunțând că Parlamentul se 
va întruni în februarie, atunci când 
începe sesiunea de primăvară. 

Ce urmează?

Constituția R. Moldova prevede 
că în cazul imposibilității prim-mi-
nistrului de a-şi exercita atribuțiile, 
președintele R. Moldova, Maia Sandu, 
urmează să desemneze un alt membru 
al Guvernului ca prim-ministru interi-
mar până la formarea noului Guvern. 
Actualul Executiv îndeplineşte numai 
funcțiile de administrare a treburilor 
publice, până la depunerea jurămân-
tului de către membrii noului Guvern 
al R. Moldova. În cazul în care nu va fi 
posibilă învestirea unui nou Guvern, 
atunci, peste 90 de zile, șefa statului 
va avea dreptul să meargă la Curtea 
Constituțională pentru a cere consta-
tarea circumstanțelor care justifică 
dizolvarea Parlamentului. 

Guvernul condus de Ion Chicu a 
fost învestit pe 14 noiembrie 2019 cu 
votul deputaților PSRM, PDM și al 
deputatului independent Alexandru 
Oleinic. În total, au votat atunci 62 
de deputați. 

22 decembrie, Chișinău. Un tractorist a tras o brazdă pe gazonul de lângă Arcul de Triumf, în semn de protest, ca autoritățile să 
audă revendicările fermierilor. 

Foto: Sergiu Culeac/Radio Europa Liberă

R a c u r s i
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Un om din Chișinău a rotunjit 
un veac de viață pe acest pământ. 
E o femeie scundă și modestă care 
locuiește retrasă cu motanii săi în 
partea veche a orașului.

O cheamă Valentina Ru-
su-Ciobanu. Un talent uriaș, de 
o cultură plastică fantastică, de 
o înțelepciune și o luciditate ra-

risime. Opera pe care ne-o lasă 
are o valoare inestimabilă. E un 
produs al culturii și al școlilor de 
arte frumoase românești și al re-
alităților sovietice. Un model de a 
înfrunta vremurile lăsându-le să 
treacă pe de-alăturea, adică un 
model de a rămâne om. 

(I.N.)

Valentina Rusu 
Ciobanu, Omul 
anului 2020 

Aho! 
Aho!
Mâine anul se-nnoiește
Și cel vechi ne părăsește,
An cu-alegeri epocale
Țara când am pus la cale
Și l-am dat jos de pe tron
Pe pședintele Dodon, 
Kuliokar vestit și hoț,
Șef pe-un cuib de mafioți
Care la popor îi fură
Bucățica de la gură
Și nu-l lasă să trăiască
Pe-a sa vatră strămoșească,
Încât fuge-n lumea mare
Ca să caute scăpare;
De atâția șefi tehui
N-are loc în țara lui,
Lasă casa, lasă pomul
Și se duce-n lume omul,
Rămân satele pustii
Fără școală și copii
Cu vreo câțiva bătrânei
Blestemându-i pe acei
Ce le-au alungat, netoții,
Și copiii, și nepoții!
Mânați,măi,
Hăăăi! Hăăăi!

Anul care a trecut
Cam de toate a avut:
Sărăcie și covid,
Treceri la un alt partid,
Alianțe, evident,
Și votări în parlament
(Noaptea pe ascuns, firește,
C-așa legea „se primește”),
Fel de fel de răfuieli,
Tâlhării și jecmăneli,
Amăgeală și minciuni
Ca-ntr-o casă de nebuni!
Lui Dodon, cum asta-i place,
Iarăși face și desface,
Și de-acum încolo minte, 
Chiar de nu e președinte,
Se tot plimbă-n lung și-n lat
Tot pe banii din furat.
La Kremlin când iar se duce,
Tot poporu-și face cruce,
Căci de-acolo kuliokarul
Ne aduce tot amarul,
Sfaturi cum să ne-nvrăjbească
Și mai mult să ne-asuprească,
Indicații importante
De la mințile „savante”
Ce ne pregătesc tot greul
Și doresc URSS-ul.
Strigați, măi!
Hăăăi! Hăăăi!

Patru ani noi am avut
Președinte un vândut
Ce-a dorit, la nebunie,
Încă un mandat să fie
Iar stăpân pe tot și toate,
Să mai fure, de se poate.
Nu i-a mers din nou, firește,
Căci poporul se trezește,
Și votează, tot la fel,
Și diaspora cu el
Ce, mergând sub tricolor,
Tot o parte-i din popor!
N-a mai vrut din nou poporul
Să voteze trădătorul
Care știm că s-a plimbat
Cu „tușonka”-n „diplomat”
Și de toate ne-a promis:
Viață bună ca în vis,
Pensii mari, salarii grele,
Din belșug, de toate cele,
Dar nimica nu ne-a dat,
Pentru că s-a tot furat!
Îndemnați, măi!
Hăăăi! Hăăăi!

Trageți brazda mai cu spor
Să avem un viitor,

P l u g u ș o r u l

Gheorghe BÂLICI

Grâu să crească permanent
Și pe lângă Parlament
Că acolo tractoriștii
Se ciocnesc cu polițiștii
Ce le-mproașcă pe la gene
Picături lacrimogene!
Trageți brazda triumfală
Și mai sus de catedrală
Lângă Arcul cel frumos,
Pentru că Dodon e scos
Și-i plecat pentru vecie
La palat să nu mai fie!
Trageți brazda mai avan,
Nu ca tancul lui Ivan
Ce, cum Jirinovski zice,
Nu mai pleacă de pe-aicea, 
Pentru că tot ce-i produs
Ca să-mpuște de un rus
Are-un scop și, în sfârșit,
Trebuiește folosit...
Trageți brazdă roditoare,
Ca să aibă fiecare
Pâine și belșug pe masă;
De dorit, la el acasă!
Mai pocniți din bici flăcăi!
Hăăăi! Hăăăi!

De urat am mai ura,
Frică ni-i că s-o-nnopta
Și spre ziuă, aferim!
Iar c-o lege ne trezim,
Adoptată de strategi
Pentru post, pentru câșlegi, 
Cât puterea lor mai ține,
Să o ducem numai bine,
Să avem din plin de toate...
Poate chiar și-anticipate,
Să scăpăm cumva de hoți
Și de-atâția mafioți!
Ia mai strigați, măi!
Hăăăi! Hăăăi!

Cei aleși, uȘOR, uȘOR, 
Toți cu puf pe botișor,
După ce își fac o listă,
Mai împart ce mai există
La susținătorii lor
Că tot parte-s din popor, 
Ca în anii ăștia grei
Să le fie ca-n Orhei
Sau, la fel ca-n Chișinău,
Ca la cei ce n-o duc rău.
Las-să știe, vorba aia,
Cei ce au ținut cu Maia
Că la noi fapta cinstită
N-a rămas nepedepsită
Și-i știut de-atâția ani:
Nu te vinzi, n-o să ai bani!
Ia mai mânați, măi!
Hăăăi! Hăăă!

Anul nou la ușă bate,
S-aveți pace, sănătate, 
Neamul să vă tot trăiască,
Viața să vă înflorească
Și cât ea va fi să fie
Să nu știți de pandemie,
Nici de-aleși slujind partidul
Care-s tot precum covidul!
Să vă fie casa casă,
Să vă fie masa masă,
S-aveți pâine, s-aveți bani
La anul și la mulți ani!
Ia mai îndemnați, măi!
Hăăăi! Hăăăi!

Culmea nesimțirii

„Chișinăul este în prezent al doilea oraș ca mă-
rime şi ca populație din zona etnică românească, 
întrecându-l doar Bucureștiul”, scrie primarul de 
Chișinău, Ion Ceban, în limba rusă, pe canalul său 
de Telegram. (G.B.)

În timp ce donația din Româ-
nia, cele 20 de camioane pline cu 
ajutor umanitar, în valoare de 3,5 
milioane de euro, au fost întâlnite 
sub podul din cartierul Telecen-
tru, cinci autospeciale pentru sa-
lubrizare din partea administrației 
de la Moscova au fost aduse în 

centrul orașului, în oră de vârf, 
cu drapelul rus pe ele.

Întrebat de ce autoritățile de la 
Chișinău au interzis ca ceremonia 
de prezentare a lotului de ajutor 
umanitar românesc să aibă loc în 
Piața Marii Adunări Naționale, Do-
don a răspuns: „Președintele nu se 

ocupă de acest lucru. Credeți-mă!”. 
Îl credem, desigur. E bine știut, 
ocupația sa vine de la Moscova!

Nici edilul capitalei, Ion Ceban, 
nu știe cum a ajuns convoiul cu 
ajutoare din România sub podul 
de la marginea Chișinăului. 

(V.P.)

La alegerile prezidențiale din noiembrie cu-
rent, conform datelor Comisiei Electorale Cen-
trale, a fost înregistrată cea mai mare prezență la 
urne printre cetățenii stabiliți în afara Republicii 
Moldova de la declararea independenței – peste 
259.000 de voturi. 

Majoritatea copleșitoare a sufragiilor, 92,8 la 
sută, au fost pentru Maia Sandu. Pentru candida-
tul „independent” al socialiștilor, Igor Dodon, au 
votat doar 7,1%, în cea mai mare parte cetățeni 
moldoveni stabiliți în statele CSI. 

Cea mai mare mobilizare a fost înregistrată 
în statele Uniunii Europene și Marea Britanie, 
la unele secții epuizându-se buletinele de vot. 
Peste 50% au fost alegători cu vârste între 26 și 
40 de ani, urmați de cei între 41 și 55 de ani, cu 
o participare de 25,5%. 

Un impuls pentru această amplă acțiune a fost, 
probabil, declarația fostul președinte, Dodon, care 
a calificat diaspora drept un „electorat paralel”: 
„Acest electorat are propria viziune și propriile 
preferințe politice. În mare parte, aceste preferințe 
ale diasporei se află în disonanță cu preferințele 
populației majoritare care locuiește și muncește 
acasă, în Moldova”.  

(I.G.)

Diaspora salvatoare

Gura 
păcătosului
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În luna septembrie, în școala din localitatea Hiliuți, raionul Râșcani, 
a fost „inaugurat” cu mare fast un grup sanitar. Un deputat socialist, 
președintele raionului, primarul de Hiliuți și directoarea instituției 
s-au înghesuit în ușa veceului ca să taie panglica roșie, ținută de doi 
copii. Imaginile publicate pe rețelele de socializare au devenit virale și 
au provocat critici dure din partea cetățenilor simpli și a unor persoane 
sus-puse, cu atât mai mult cu cât cei prezenți nu au purtat măști de 
protecție, punând în pericol sănătatea copiilor. Presa de peste hotare 
a preluat subiectul, ducându-ni-se vestea în lumea-ntreagă. 

(G.B.)

T O P U R I  2 0 2 0

Unul dintre cele mai controversate proiecte adoptate de socialiști 
după pierderea alegerilor de către Dodon a fost Legea privind funcțio-
narea limbilor vorbite pe teritoriul R. Moldova. Proiectul  zămislit de 
deputații socialiști Vasile Bolea, Bogdat Țîrdea și Adrian Lebedinschi 
ne aruncă înapoi, în anul 1988. 

Acum funcționarii publici sunt obligați, la solicitare, să asigure 
traducerea în limba rusă, să primească cererile în rusă și să răspundă 
în limba în care a fost făcută solicitarea, iar pentru actele prezentate 
în alte limbi se anexează traducerea în limba de stat. Acum orice 
moldovean mancurt poate pretinde că nu înțelege românește. 

Această mișcare a socialiștilor a fost făcută în urma reproșurilor 
liderului separatist de la Tiraspol, care i-a imputat lui Dodon că nu 
își îndeplinește promisiunile. 

(I.G.)

Pe 5 decembrie, un autoturism 
care transporta corespondența 
dintre Ministerul Afacerilor Ex-
terne și Integrării Europene și 
Ambasada Republicii Moldova 
la Moscova a fost reținut în Postul 
Vamal Palanca cu anabolizante 
în valoare de 150.000 de dolari. 

Incidentul de la Palanca este 
un episod dintr-o schemă amplă 
cu contrabandă de anabolizante 
practicată de ani buni de repre-
zentanții diplomatici ai RM. De 
data asta, potrivit deputatului 

Chiril Moțpan, au fost implicați, 
pe lângă doi angajați ai Ambasadei 
Republicii Moldova la Moscova, 
doi angajați ai MAEIE și oameni 
apropiați lui Igor Dodon – Alexan-
dru Vâlcu, fiul unui fost șef la Ser-
viciul Vamal în timpul guvernării 
comuniste, Vadim Ciubară, un om 
de afaceri, și Alexandru Dodon. 

În urma acestui scandal, a fost 
revocat longevivul ambasador al 
Republicii Moldova la Moscova, 
Andrei Neguța. 

(I.G.)

La început de martie, după ce 
12 state, inclusiv România, au 
declarat stare de urgență pe o 
perioadă de 30 de zile, din cauza 
pandemiei de Covid-19, și Repu-
blica Moldova a venit cu aceas-
tă inițiativă pentru perioada 17 
martie – 15 mai. Deși au existat 
critici cu referire la o perioadă de 
urgență de 60 de zile, inițiativa 
a fost susținută de Parlamentul 
Republicii Moldova la solicitarea 
guvernului.

Astfel, în contextul pandemiei, 
la nivel național, a fost decretat 
cod roșu de alertă privind răspân-
direa coronavirusului de tip nou. 
Însă majoritatea populației nu a 
respectat condițiile impuse din 
cauza că nu credea în existența 
virusului. Un exemplu prost l-au 
dat demnitarii de stat care au fă-
cut vizite dese în teritoriu, fără a 
purta măști, organizând tot felul 
de evenimente publice. Un rol im-
portant l-a avut și dezinformarea. 
Azi avem peste 1600 de cazuri de 
infectări pe zi, iar numărul dece-
selor din cauza Covid-19 crește.  

Deși suntem într-o republică 
parlamentară, alegerile preziden-
țiale la moldoveni sunt un lucru 
fundamental, ceva organic dacă 
vreți. Acest scrutin a fost cu atât 
mai vajnic, cu cât a implicat un 
personaj care și-a dorit revoltător 
de mult să rămână un alt papă 
după Vladimir Voronin. 

Fostul „președinte al țării”, 
Igor Dodon, a făcut tot ce i-a stat 
în rânză să rămână în scaunul 
„păpesc”. L-a recunoscut „pre-
ședinte” pe liderul separatist de la 
Tiraspol, a dat dezlegare grupării 
banditești din stânga Nistrului să 
care cât mai multe țigări în toată 
Europa. A permis câinilor în kaki, 
pe timp de pandemie, dezmățul să 
umilească în ultimul hal locuitorii 
raionului Dubăsari, să nu le dea 
medicamente, produse alimenta-
re, asistență medicală. 

Totul cu un singur scop, să 
obțină voturile transnistrenilor. 
Numai că, în urma celui de-al doi-
lea tur de scrutin, îmbujoratul de 
la Sadova a pierdut cu o diferență 
de 15.44%. 

(I.G.)

GAZETA de Chișinău desem-
nează răvașul lui Andrei Dragomir, 
locuitor al comunei Marinici, Nis-
poreni, drept „Scrisoarea anului”. 

După ce am primit în luna lui 
cuptor o scrisoare de la bărbatul 
în vârstă de 52 de ani, unde scria 
că îndură foame de cinci ani, de 
când l-a părăsit soția și copiii, 
am mers în sat. Andrei Drago-
mir trăiește într-o magherniță, 
conectată doar la lumină, pentru 
care achită 3-4 lei lunar. Trăieș-
te din mila oamenilor și uneori 
doar „cu aer, apă și o bucată de 
pâine cu zahăr”. Lumea din sat 
și angajații primăriei susțin că el 

e lenos și n-a lucrat o zi în viața 
lui, doar a băut. Bărbatul credea 
că îl poate ajuta doar președintele 
Igor Dodon.

Reproducem conținutul scri-
sorii: „Domnule Dodon, vă scrie 
un om sărac. Îs vai de capul meu. 
N-am ce mânca. Amețesc, cad pe 
jos. Nu mă pot bărbieri. Asisten-
ța socială nu mă ajută. În ce țară 
trăiesc eu. Nu mai pot de îndurat 
foame. Nu-mi rămâne decât să mă 
spânțur. Casa se scârligă. N-am 
lemne de foc pe iarnă. Telefon 
069648706. Aștept răspuns. Cu 
respect, Andrei Dragomir”. 

(V.P.)

N-avea cum să fie 2020 un an 
bun! Să ne amintim că de Cră-
ciunul trecut deputata socialistă 
Alla Pilipețcaia, aflată la Soroca, 
le-a urat urmașilor lui Ștefan cel 
Mare „Fericiun crecit!”. Urarea 
deputatei s-a împlinit întru to-
tul – au urmat seceta, pandemia, 
sărăcia, hârâiala din parlament, 
un an nefast. Pleacă, 2020! 

(N.M.)

Cedarea 
umilitoare

„Inaugurarea” 
anului

Canale narco-
diplomatice 

Prevestirea „Fericiun 
crecit!”

Deputata Alla Pilipețcaia pe scena festivalului din Soroca. Foto: Captură video

Porunca anului: 
„Stai acasă!”

Scrisoarea 
anului 

Ratatul 
anului 
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Lupta dramatică împotriva 
unei guvernări nemernice și în-
frângerea lui Kremlinovici în cel 
de-al doilea tur al prezidențialelor 
a înălțat-o în mod cert pe Maia 
Sandu în capul tuturor topurilor. 
Speranțele pe care moldovenii le-
au investit în ea sunt azi nemă-
surate, chiar dacă CV-ul noului 
șef de stat are și multe momente 
discutabile.

După ce mai bine de trei de-
cenii moldovenii au votat mereu 
răul cel mai mic, iată că de data 
aceasta au ales răul cel mai bun. 
Fiindcă moldovenii sunt în esență 
oameni buni și cu multă nădejde 
în Dumnezeu. Îi urăm Președin-
telui realizări ireversibile în be-
neficiul tuturor. 

(I.N.)

Maia Sandu, 
Omul politic al anului

O investigație elaborată de 
către Centrul „Dossier” în cola-
borare cu RISE Moldova vizând 
ingerințele Kremlinului în politi-
ca statelor vecine dezvăluie fapte 
compromițătoare despre oameni 
politici din Chișinău, Tiraspol și 
Comrat. Toată lumea a aflat cui 
anume telefonează președintele R. 
Moldova, Igor Dodon, la Moscova, 
ce documente secrete transmite 
acesta generalului Cernov, cine 
sunt persoanele care lucrează în 
„departamentul moldovenesc” din 
Administrația președintelui Putin. 

„Stimate Vladimir Aleksan-
drovici, vă expediem materialele 

În plină stare de urgență, una din acțiunile pre-
ședintelui Dodon a fost întâlnirea cu jurnaliștii la 
„ocina” sa de la Condrița. I-a „convocat” pentru că: 
„Așa discuții sunt necesare, mai ales la sfârșit de 
sezon politic. Mi-era dor de voi”, le-a spus mieros 
Dodon.

După discuție, celor aproximativ 40 de jurnaliști 
li s-a propus câte o pungă cu sigla prezidențială, care 
conținea două sticle de vin, alb și roșu, o sticlă de 
rachiu de prune, o sticlă de vișinată și un borcan 
cu miere.

Nu toți jurnaliștii au ales să ia aceste cadouri. 
Redacțiile „Cu sens”, „Agora”, „Europa Liberă”, 
„Jurnal TV”, „Gazeta de Chișinău”, „Ziarul de Gar-
dă” au refuzat să participe la chef și să ia darurile.

Reacția publică la gestul umilitor al jurnaliștilor 
obedienți a fost nimicitoare, aceștia fiind asociați 
instantaneu cu scandalul pungilor luate/reparti-
zate de Dodon, zise disprețuitor kulioace. Astfel, 

fiecare din acești jurnaliști mercenari poate intona 
cu îndreptățită mândrie KKK, imnul năimitului de 
presă: Sunt kuliok din kuliokul klanului meu. 

(V.P.)

Pe 24 martie, șeful statului, 
Igor Dodon, în calitate de coman-
dant suprem al Forțelor Armate, 
a recurs la un gest fără precedent 
– a scos pe străzile Chișinăului 
circa 2.000 de militari și 400 de 
vehicule de tip Humvee, cu mitra-
liere! Până la urmă, cetățenii nu 
s-au dumirit de ce au fost scoase 
mitralierele – pentru a băga în boale coronavirusul 
sau pentru a-i speria pe ei.

În aceeași perioadă, Dodon se afișa în locuri 

publice fără a respecta măsurile 
de protecție și de distanțare. Mai 
mult, el a îndemnat oamenii să 
nu mai meargă la medici, dacă nu 
au simptome: „Acest coronavirus 
poate să treacă prin organismul 
omului și să nu observăm… Așa 
cum trece o gripă simplă, parcă ai 
avut olecuțică probleme cu nasul, 

olecuțică ți-o trecut răceala prin tine și tu ai trecut 
coronavirus. Nici n-ai știut de lucrul ăsta.” 

(I.G.)

Deputatul Ștefan Gațcan a fost 
„răpit” și forțat să semneze cererea 
de renunțare la mandatul de depu-
tat, după ce a anunțat pe 30 iunie 
că părăsește fracțiunea PSRM și 
aderă la „Pro Moldova”. Ulterior, 
au apărut imagini video cu Ștefan 
Gațcan într-o plantație de viță-de-
vie, acesta spunând că este bine, 
că nu a fost sechestrat, că este 
împreună cu familia sa și că nu va 
comunica o vreme cu nimeni pentru 
că are nevoie de „reabilitare”. A fost 
adus în parlament și redus la tăcere. 
Când e scăpat de sub control și în-
cearcă să ridice și el mâna în plen, 

ca tot deputatul, e țistuit, lovit peste 
mână și trimis la obiectul muncii.

(N.M.)

Gazoductul Ungheni-Chișinău a fost dat, în fine, în exploatare la 
începutul lui august. De fapt, această țeavă de gaz este prima noastră 
legătură de infrastructură cu România, prima gură de căldură în cazul 
în care Gazprom-ul decide să ne debranșeze de la flacăra albastră.

Moldovagaz are o datorie de peste 7 miliarde de dolari față de 
Gazprom pentru consumul de gaz al Transnistriei. Gigantul rusesc 
furnizează regiunii secesioniste gaz pe degeaba, însă factura este 
trecută pe spatele Moldovagaz.

Recent, s-a întâmplat ceea ce bănuia presa și experții de la Chișinău 
și ceea ce au negat atâta timp oficialii. În schimbul retragerii trupelor 
din stânga Nistrului, Kremlinul cere plata pentru gazul consumat de 
transnistreni și întreprinderile rusești de acolo. 

„Pentru restabilirea integrității teritoriale a țării, aceasta [Maia 
Sandu] ar trebui să facă în așa fel încât Chișinăul să își asume datoria 
pentru gaz a Transnistriei”, a declarat șeful Comisiei pentru relații 
externe a Consiliului Federației Ruse, Konstantin Kosaciov, după ce 
președintele Maia Sandu a solicitat retragerea trupelor ruse. 

(I.G.)

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

Realizarea 
anului 

Răpirea 
ginecologului

Ștefan Gațcan în vie. Captură video

Investigația 2020

pe care le-am primit astăzi, 12 fe-
bruarie 2019, de la președintele R., 
Moldova, I. N. Dodon, materiale 
care vor constitui esența luării sale 
de cuvânt la Conferința de la Mun-

chen pentru politica de securitate 
din 15-17 februarie a.c.”, a raportat 
ambasadorul Vasnețov superiori-
lor săi din Staraya Ploșcead.

(V.P.)

Mituirea jurnaliștilor

Olecuțică sperietoarea 
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Incendiul de la 
Filarmonică

Evenimentul nefast al anului este 
incendiul de la Filarmonica Națio-
nală. La 24 septembrie, flăcările au 
distrus aproape în întregime o clădire 
de patrimoniu a orașului Chișinău. S-a 
pierdut, odată cu acoperișul și sălile 
de concert ale edificiului emblema-

tic, un tezaur inestimabil – partituri, 
înregistrări și instrumente muzicale. 
Pe acest loc a fost una din cele 60 de 
sinagogi ale Chișinăului de altădată. 
Clădirea Filarmonicii a fost ridicată în 
1912, pentru un nou sediu al Circului. 
În 1940, a devenit sediul Filarmonicii. 

(N.M.)

Anul 2020 a fost declarat an al 
întrunirilor publice ale Partidului 
Socialist, dar care n-au mai avut 
loc. PSRM rezervase PMAN și Scu-
arul Teatrului de Operă și Balet 
pentru toate zilele de vineri, sâm-

bătă și duminică din anul 2020. 
În declarațiile prealabile depuse 
la Primăria Chișinău, socialiștii 
anunțau organizarea unor întru-
niri sub formă de miting estimând 
cca 20 000 de participanți. Dar au 

avut loc doar două manifestații: pe 
9 mai și pe 13 noiembrie, înainte 
de scrutinul prezidențial din 15 
noiembrie. 

(N.M.)

Atât în primul, cât și în 
al doilea tur al alegerilor 
prezidențiale, satul Varnița a 
fost localitatea care a strălucit 
prin mobilizarea localnicilor, 
dar și a veteranilor războiului 
de pe Nistru. Aceștia au blocat 
în semn de protest căile de acces 
din așa-zisa republică transnis-
treană, și-au manifestat dezacor-
dul pentru transportarea orga-
nizată a alegătorilor plătiți și, 
suportând altercații și încăierări, 
nu au permis fraudarea alegeri-
lor. Este adevărat că la Varnița 
s-au deplasat și câțiva deputați, 
susținători ai Maiei Sandu, Pre-
ședintele R. Moldova, dar gestul 
patriotic al  vărnițenilor preva-
lează cu surplus de abnegație, 
ținând cont și de zona de risc 
în care locuiesc. 

(G.B.)

Unsprezece deputați PSRM – Ana-
tolie Labuneț, Nicolae Pascaru, Oleg 
Savva, Grigore Novac, Adrian Lebedin-
schi, Alla Dolință ș.a. – au încercat să 
reducă controlul Autorității Naționale 
de Integritate (ANI) asupra averilor 
funcționarilor publici, inclusiv asupra 
buzunarelor lor. Acum legea lor a fost 
suspendată de Curtea Constituțională 
(CC).

Deputatul Sergiu Litvinenco, cel care 
a sesizat CC, a limpezit combinația soci-

aliștilor. „Mai mulți socialiști nu își pot 
justifica averea obținută în mandatul 
precedent – în 2015, 2016, 2017. ANI 
făcea verificări anume în cazul lor. Dacă 
dosarele mergeau până la capăt, ave-
rea care nu putea fi justificată urma să 
fie confiscată în folosul statului. Prin 
această lege [suspendată] însă toate 
dosarele socialiștilor urmează să fie 
încetate, iar averea obținută ilegal – 
păstrată”. 

(I.G.)

Culmea 
cinismului 

GAZETA de Chișinău îl no-
minalizează la această categorie 
pe ex-șeful  Agenției Naționale 
pentru Sănătate Publică din Repu-

blica Moldova, Nicolae Furtună. 
Acesta a manifestat o atitudine 
condamnabilă, sfidând regulile 
moralei, normele de conviețuire 
socială și de bună-cuviință, atunci 
când a făcut o declarație șocantă 
în timpul unei emisiuni TV: „...în 
toată lumea COVID-ul a luat via-
ța celor care și așa erau o povară 
pentru ei și pentru cei din jur”.

Furtună susține că declarațiile 
sale au fost înțelese greșit.

În urma acestei afirmații, epi-
demiologul-șef al Republicii Mol-
dova a demisionat. 

(N.M.)

Filarmonica în flăcări. Chișinău, 24 septembrie 2020. Foto: Mihail Calarașan

Intenția ratată 

Dodon: „Până nu le vom da peste bot concurenților noștri, nu vor înțelege”, manifestația PSRM, 13 noiembrie 2020. 
Foto: newsmaker.md

Satul care a făcut istorie

Amnistiații anului 2020 

Anul negru 
pentru 
agricultură

Seceta de anul acesta a fost la fel de cumplită ca cea din 1947. 
Efectele ei s-au văzut pe câmpuri, lacurile și râurile care au secat. În 
Republica Moldova se atestă o secetă hidrologică în ultimii cinci ani, 
iar Nistrul și Prutul nu mai aduc cantități mari de apă. Agricultorii au 
ajuns în cel mai mare impas din cauza secetei, venind cu tractoarele 
la Chișinău pentru a cere despăgubiri de la Guvern și Parlament. 
Fermierii susțin că anul acesta roada la cereale a fost compromisă în 
proporție de 70% sau chiar 100%. 

(N.M.)



Vineri / 25 decembrie / 2020GAZETA de Chișinău

7
R E T R O S P E C T I V E

Dosarele „înglodate” la 
Procuratura Anticorupție 
în anul 2020

Mai multe dosare de rezonanță 
pornite în a doua jumătate a 
anului 2019 după retragerea 
Partidului Democrat de la  
guvernare au fost lăsate pe 
linie moartă după formarea 

alianței PSRM-PDM. În majoritatea acestor 
dosare figurează persoane din fosta alianță 
PSRM-PDM formată la finele anului trecut. 
Procurorii în gestiunea cărora se află dosarele 
respective nu au justificări plauzibile privind 
tergiversarea acestor dosare, iar societatea, 
odată cu trecerea timpului, a început să le dea 
uitării.

Dosarul Bahamas a fost pornit 
în iulie 2016 în legătură cu faptul 
spălării banilor în proporții deo-
sebit de mari, cu implicarea com-
paniei „Exclusiv Media”, fondată 
de deputatul socialist Corneliu 
Furculiță, în urma publicării unei 
investigații a jurnaliștilor de la 
RISE-Moldova. 

Dosarul Bahamas 
și finanțarea ilegală 
a socialiștilor

Autorii investigației au lansat 
ipoteza că banii spălați prin offs-
hor-urile din Bahamas au fost fo-
losiți pentru finanțarea campaniei 
electorale a lui Igor Dodon pentru 
alegerile prezidențiale din 2016.

În iunie 2019, Procuratura An-
ticorupție a pornit încă un dosar 
penal privind finanțarea ilegală a 
PSRM, după ce în presă au apărut 
imagini video când fostul lider 
democrat Vladimir Plahotniuc îi 
trimite lui Igor Dodon renumita 
pungă neagră cu calendar, în care 
se presupune că ar fi fost bani.

La începutul lunii decembrie 
2019, fostul șef al Procuraturii 
Anticorupție, Viorel Morari, a dis-
pus comasarea dosarelor în unul 
singur și accelerarea investiga-
țiilor. În scurt timp, acesta este 
înlăturat de la șefia Procuraturii 
Anticorupție, iar apoi plasat în 
arest preventiv. În acest timp, 
Procuratura Anticorupție emite 
ordonanță de neîncepere a urmă-
ririi penale privind finanțarea ile-
gală a PSRM pe motiv că nu exista 
componență de infracțiune.

Cât privește dosarul Bahamas, 
procurorul general a declarat că 
nu are nimic cu finanțarea PSRM 
și că este un caz ordinar de spălare 

de bani. „Pe Bahamas am făcut 
mult mai mult decât toți dinaintea 
mea. Am audiat 29 de persoane, 
e un dosar de spălare de bani, nu 
e despre finanțare ilegală. Sunt 
sute de astfel de dosare pe bani 
veniți din off-shore și aceste do-
sare stau în aer. Am audiat 29 
de oameni, am cerut informații 
de la fisc, ANI. Verificăm dacă 
înseamnă asta declarare incom-
pletă, este încălcare a legii? Avem 
suficientă informație, iar acum 
avem nevoie de un răspuns din 
Elveția și, cum vine, vom lua o 
decizie pe caz. Asta poate dura și 
o lună, dar poate dura și un an. 
Au fost audiați și trei deputați din 
parlament: Corneliu Furculiță, 
Vladimir Odnostalco și Vasile 
Bolea, a declarat Stoianoglo.

La 20 octombrie anul curent, 
deputații Iurie Reniță și Octavian 
Țâcu au organizat o conferință 
de presă cu genericul „Probe noi 
privind implicarea socialiștilor 
lui Igor Dodon în operațiunea 
Bahamas”. Cei doi deputați au 
acuzat Autoritatea Națională de 
Integritate (ANI) și Procuratura 
Anticorupție că se eschivează de la 
examinarea dosarului Bahamas. 

„PSRM a spălat 1,5 milioane 
de euro prin filiera „Bahamas” 
este un contract între o SRL din 
Bahamas și „Exclusiv Media” SRL, 
fondator al căreia este liderul 
fracțiunii parlamentare a PSRM, 
Corneliu Furculiță. Ultima a îm-
prumutat 1,5 milioane de euro de 
la SRL-ul din Bahamas, iar acest 
împrumut nu se regăsește în de-
clarația de avere a socialistului”, 
a declarat deputatul Reniță.

Dosarul interceptărilor

Dosarul interceptărilor a fost 
intentat în vara anului 2019, după 
ce o anchetă jurnalistică a scos la 
iveală faptul că mai mulți politici-
eni, jurnaliști și membri ai socie-
tății civile au fost interceptați și 
filați ilegal în perioada regimului 
Plahotniuc. 

Într-un raport de bilanț pen-
tru anul 2019 se arăta că au fost 
pornite cinci cauze și trei pro-

Julieta SAVIȚCHI

cese penale privind comiterea 
acțiunilor de culegere ilegală a 
informațiilor ocrotite de lege, 
despre viața personală, ce consti-
tuie secret personal sau familial, 
fără consimțământul persoanei, 
cu utilizarea mijloacelor tehnice 
speciale destinate pentru obține-
rea ascunsă a informației, precum 
și violarea dreptului la secretul 
convorbirilor telefonice, cu în-
călcarea legislației, cu folosirea 
situației de serviciu.

În raport se mai arăta că în 
aceste dosare figurează cinci ofi-
țeri de investigație și trei procu-
rori. În privința altor șapte procu-
rori au fost inițiate 13 proceduri 
disciplinare care au fost remise  
Colegiului disciplinar din cadrul 
Consiliului Superior al Procuro-
rilor.

Ulterior, nu s-a mai auzit nimic 
despre acest dosar. Surse din ca-
drul Procuraturii ne-au comunicat 
că în dosar urmau să fie cercetați 
penal patru judecători de instruc-
ție care au autorizat interceptările 
ilegale, însă procurorul general nu 
a solicitat Consiliului Superior al 
Magistraturii ridicarea imunității 
în privința lor.

Dosarul Metalferos

Pe parcursul anilor, au fost in-
tentate mai multe dosare privind 
schemele și spălările de bani de 
la Întreprinderea de Stat Metal-
feros, trecute ulterior pe linie 
moartă. Unul din aceste dosare 
a fost intentat în toamna anului 
2019, fiind gestionat de fostul 
procuror anticorupție, Eugen Ru-
rac. În decembrie 2019, la soli-
citarea lui Rurac, judecătorii de 
instrucție au eliberat mandate 
de arestare pe numele lui Piotr 
Siumbeli, Iurie Vlas și Mihail Mo-
truc, alți suspecți au fost plasați 
în arest la domiciliu sau sub con-
trol judiciar. Directorul de atunci 

al Metalferos, Alexei Țîmbrovski, 
a dat bir cu fugiții și a fost dat în 
urmărire generală.

În ianuarie 2020, Eugen Rurac 
a plecat din sistem. Surse din ca-
drul Procuraturii Anticorupție ne-
au comunicat că Rurac începuse să 
caute probe privind presupusa im-
plicare a lui Sergiu Catană, nașul 
de cununie al lui Igor Dodon, în 
schemele de la Metalferos. Asupra 
lui Rurac s-ar fi făcut mai multe 
presiuni, acesta fiind nevoit să 
demisioneze.

Dosarul Chitoroagă

Dosarul pentru îmbogățire 
ilicită pe numele fostului șef al 
Procuraturii pentru Combate-
rea Crimei Organizate și Cazuri 
Speciale (PCCOCS), Nicolae Chi-
toroagă, a fost pornit în toamna 
anului trecut, la fel, în urma unei 
investigații jurnalistice. Procu-
rorii au solicitat pe numele lui 
Chitoroagă mandat de arestare 
pe termen de 30 de zile, instanța a 
acceptat termenul de 14 zile, după 
care fostul procuror a fost elibe-
rat. Procurorul Victor Furtună a 
declarat că au fost întocmite toate 
măsurile procesuale necesare și 
nu mai este nevoie ca acesta să 
fie ținut în arest. După aceasta nu 
s-a mai auzit nimic despre dosarul 
Chitoroagă.

Dosarul Sternioală

Fostul vicepreședinte al Curții 
Supreme de Justiție, Oleg Sterni-
oală, a fost reținut la 4 noiembrie 
2019, fiind învinuit de spălare de 
bani în proporții deosebit de mari. 
Dosarul s-a aflat până în luna fe-
bruarie 2020 în gestiunea procu-
rorului Roman Statnîi, care și-a 
dat demisia la cererea procuroru-
lui general Alexandr Stoianoglo.

Procuratura Anticorupție in-
forma în iulie că au fost dispuse 

expertize privind evaluarea bu-
nurilor deținute de Sternioală și 
că așteaptă rezultatele lor.

Dosarul mitei de 250 de mii 
de euro

În noiembrie 2019, Procuratu-
ra Anticorupție s-a autosesizat în 
urma unei investigații jurnalistice, 
în care era oferită publicului o în-
registrare video făcută cu camera 
ascunsă, cum un procuror lua mită 
de peste 200 de mii de euro pentru 
fostul procuror anticorupție, Adri-
ana Bețișor. Pentru această sumă 
urma să fie scos de sub urmărire 
penală un fost traficant de carne 
vie, care implementase o schemă 
ca să aducă în țară banii câștigați 
din crimă.

Dosarul se află în gestiunea 
procurorului Nicolae Mătăsaru. 
Acesta susține că se efectuează 
încă lucrări de investigație.

Dosarul AIR Moldova

La 2 octombrie 2018, Guvernul 
condus de Pavel Filip a privatizat 
în regim de urgență și în condiții 
suspecte cea mai mare companie 
aeriană din țară, iar statul a în-
casat doar 50 de milioane de lei.

După retragerea PDM de la gu-
vernare și preluarea puterii de că-
tre alianța PSRM și Blocul ACUM, 
a fost pornit un dosar penal. După 
destrămarea alianței și revenirea 
PDM la guvernare în alianță cu 
PSRM, despre acest dosar nu s-a 
mai vorbit.

În luna mai, deputatul Igor 
Munteanu a solicitat Procuraturii 
Generale informații despre dosa-
rul AIR Moldova. PG i-a răspuns 
deputatului că au fost analizate 
măsurile speciale de investigații, 
a fost pus sub sechestru capitalul 
social al firmei care a privatizat 
compania și că două persoane au 
statut de învinuit.
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R U B R I C A R Z I

Lumi paralele 
sau Maeștri 
vs impostori

A - p o l i t i c e

1. Anul se încheie sumbru, nu doar cu atacuri 
tot mai virulente ale pandemiei, scăpate total de 
sub control de autoritățile i-responsabile, ci și cu 
derapaje ale politicienilor de pe Bâc, ca expresie a 
inconsistenței sistemului. 

„După mine, potopul” – parcă 
așa a vrut să spună acest dolofan 
Louis de Moldova, îndemnân-
du-și ortacii să voteze, împreună 
cu complicii lui Plahotniuc-Șor, 
legi-catastrofe. Ar fi fost prea 
frumos, pierzând în fața unei 
doamne, să fi rămas cavaler, 
dând dovadă de noblețe. Dar 
din coadă de câine nu poți con-
fecționa sită de mătase pentru 
discernerea lucrurilor fine. 

Nici măcar nu era original, 
pentru că tot așa de isteric re-
acționase și Plahotniuc atunci 
când omul său pierduse capitala 
în favoarea lui Năstase, produ-
când derapaje juridice (apropo, 
anulate-condamnate, dar fără ca 
cineva să fi fost penalizat pentru 
asta!). Și Dodon, cu oastea lui 
de strânsură din parlament, cu 
sprijinul oligarhilor-fugari, a 
votat pe bandă rulantă contro-
versatele legi, minând eforturile 
noului președinte de reformare 
a sistemului, dar și activitatea 
viitorului guvern și a viitorului 
legislativ. 

În timp ce lumea caută 
disperată soluții  împotriva 
crizei umanitare, ai noştri eta-
lează adevărul că nu suntem 
o comunitate (cu obiective și 
principii comune). Performanțe 
ating doar inițiativele particu-
lare, prin măiestria și dedicația 
unor oameni concreți. Nu e de 
azi sau de ieri, e cam dintotdea-
una. Dependența de un centru 
din afara țarcului „statalității” 
a creat, în vârful piramidei, un 
substitut construit pe legile fi-
delității clientelare, nu pe cri-
teriile profesionalismului. Iar 
lucrurile de reală valoare s-au 
făcut grație unor persoane con-
crete, indiferent de sistem. Și 
tocmai acestea sunt oferite cel 
mai adesea ca reprezentative 
pentru țară, deși „țara” nu are 
nicio treabă cu ele.

2. În ultimele zile ale lui 
decembrie, ca un contrapunct 
luminos la tonul sumbru al anu-
lui, Galeria Brâncuși și-a oferit 
spațiul pentru o retrospectivă 
Andrei Sârbu, pictorul care ar 
fi împlinit 70 de ani (dar de 
două decenii nu mai este prin-
tre noi). Expoziția e o inițiativă 

Am citit în mai multe locuri că 
2020 ar fi fost un an „istoric“, date 
fiind schimbările pe care le-a provocat. 
În realitate, fiecare an trăit de ome-
nire este unul „istoric“, întrucât tot 
ce se întâmplă pe pământ pe durata 
rotației lui complete în jurul soarelui 
are, inevitabil, repercusiuni asupra 
istoriei ulterioare a speciei. Mintea 
omului alege însă mereu niște repere 
calendaristice, puncte de plecare și 
de sosire pentru marile lui progrese 
și decepționatele lui eșecuri. Anul 
2020 a fost menit, de la bun început, 
să joace un rol simbolic: am trăit cu 
toții altfel decât am făcut-o până acum, 
iar noua noastră experiență ne-a făcut 
să credem că, de azi înainte, începe 
o altă viață.

Drama care s-a jucat la scenă pla-
netară în 2020 a avut o cauză aparen-
tă: virusul pe care l-am botezat, în 
spiritul deloc poetic al vremii noastre, 
„Covid-19“. Pandemia nu poate explica 
însă, de una singură, deciziile guver-
nanților, reacțiile celor guvernați și 
nici mutațiile la nivel de percepție și 
de conștiință pe care majoritatea a 
tins să le atribuie molimei și măsurilor 
luate pentru a o combate. 

Nu cred că putem înțelege răspun-
sul (global și local, colectiv și indivi-
dual) la pandemie fără a ține cont de 
evoluțiile anterioare, de felul în care 
tot ce ni s-a întâmplat în ultimele 
decenii ne-a pregătit anume pentru 
acest răspuns. Este evident că acum 
o jumătate de veac am fi reacționat 
altfel. Nu este sigur că vom reacți-
ona la fel peste o altă jumătate de 
secol. Dar în 2020 răspunsul nostru 
nu putea fi decât acesta. Tot ce ne 
definea la începutul acestui an, toate 
temerile și anxietățile noastre, toate 
viziunile și credințele, a fost confir-
mat de maniera în care am hotărât să 
facem față marii provocări. Covidul 
s-a înscris perfect în orizontul nostru 
de așteptare: sub aspect mental, dar 
și cultural, eram „programați“ pentru 
un dezastru global sau măcar pentru o 
„repetiție“ generală a acestuia, pentru 
un mic exercițiu preapocaliptic.

Istoricii de azi și de mâine vor 
identifica multă materie de studiu 
în „fatidicul“ an 2020 și tot ei vor 
explica mai bine evenimentele. Avem 
însă și noi, martorii, cei care mai tră-
im încă, „pe viu“ – cât de ambiguu 
sună locuțiunea în context! –, toate 
aceste evenimente, dreptul la unele 
impresii și concluzii. Pentru mine, 
de exemplu, reacția la pandemie a 
arătat, întâi și întâi, cât de mare e 
dependența omului contemporan de 
tehnologie și de statul providențial. 

Așteptarea vaccinului, în (aproa-
pe) deplină izolare socială și cu eco-
nomia în suspans, a fost singura so-
luție pe care au conceput-o decidenții 
și pe care majoritatea a acceptat-o 
fără prea multă cârteală. Și cu cât 
mai civilizată era țara, cu atât mai 
slabă a fost opoziția. Mai mult, se 
pare că guvernanții au pierdut su-
portul majorității exact acolo unde 
au nesocotit sau au persiflat măsu-
rile de protecție radicale (de pildă, 
în America lui Trump). 

Miza exclusivă pe miraculosul po-
tențial al industriei farmaceutice a pa-
ralizat voința politicienilor și îngerul 
maselor, mai conformist ca niciodată. 
Metodele de luptă alternativă (mă 
refer la alternativele specialiștilor, 
și nu la cele ale șamanilor sau nega-

ționiștilor), care propuneau o abor-
dare diferențiată pentru internare și 
tratament, carantinarea sau izolarea 
selectivă, după grupe de vârstă și de 
risc, dar mai ales direcționarea bani-
lor publici spre monitorizarea acestor 
grupe, spre extinderea și echiparea 
unităților spitalicești, a laboratoa-
relor de testare, spre pregătirea de 
voluntari, paramedici etc. au fost 
neglijate de majoritatea guvernelor. 

Menținerea artificială a capacității 
de plată a populației și susținerea, în 
măsura posibilităților, a agenților 
economici păgubași au fost soluțiile 
cele mai la îndemână, de o eficiență 
îndoielnică însă: pe termen scurt, 
aceste măsuri populiste au sporit ra-
tingul cârmuirii, pe termen lung, ar 
putea fi niște erori strategice.

Un sistem economic global mai 
sărac, cu interacțiuni mai slabe între 
componente, nu le-ar fi permis multor 
guverne din lume luxul de a-i ține 
pe oameni în case, guvernanții ști-
ind prea bine că nu ei, ci sistemul ca 
atare va asigura necesarul de bunuri, 
inclusiv și mai ales al celor de import. 

Într-o lume mai puțin interde-
pendentă economic și financiar, fără 
mecanisme de redresare supranați-
onale, globale (de la fondurile UE 
la banii FMI) și fără sprijinul unor 
jucători mari, interesați de prezerva-
rea acestor mecanisme, multe state 
ar fi urmat exemplul, aspru criticat, 
al Suediei. Dar nu din considerentele 
de care s-au ghidat scandinavii, ci 
de frica foamei de mâine, mult mai 
periculoasă decât epidemia de azi. Pe 
de altă parte, există și state pe care nu 
le-ar fi salvat nici măcar continuarea 
activității productive, atât de mare e 
atârnarea lor de economiile care au 
sistat această activitate.

Anul 2020 a arătat, cu alte cuvinte, 
că trăiserăm cu toții, cel puțin până 
la sfârșitul lui 2019 și contrar ana-
lizelor panicarde, într-o lume mult 
mai sigură decât voiam să credem 
și că globalizarea, interdependența 
economică și financiară, asigurate 
de o piață liberă, se dovedesc a fi un 
mare avantaj mai cu seamă atunci 
când stai acasă, nu faci nimic, pri-
mești salariu și mănânci în continuare 
mango și ananași, la mii de kilometri 
distanță de tropice. 

Totodată, anul 2020 a demonstrat 
beneficiile progresului tehnologic, 
dar și dedesubturile acestuia. Calcu-
latoarele au făcut posibil home offi-
ce-ul, iar rețelele au oferit ce știu ele 
mai bine: un surogat de comunicare 
și de viață socială. Ce ar fi fost însă 
dacă, în izolare, omul epocii techno 
ar fi rămas fără calculator și fără te-
lefonul mobil? 

Studiile și anchetele, câte s-au 
realizat, au arătat că șederea acasă 
nu l-a făcut pe contemporanul nos-
tru mai atent la lucrurile esențiale. 
Nu a sporit nici numărul de cititori 
și nici numărul de cărți citite. Oa-
menii nu și-au dedicat orele libere 
studiului, creativității, cunoașterii, ci 
și-au continuat viața de consumatori 
compulsivi și de gâze ce se zbat, fără 
scăpare, în pânza virtuală a rețelelor. 

Timpul petrecut cu copiii în izolare 
nu a fost calitativ diferit de timpul 
folosit, de obicei, pentru comunica-
rea cu aceștia în perioada de până 
la pandemie. Dimpotrivă, pentru 
majoritatea părinților, trecerea la 
învățământul online a fost resimțită 
ca o povară, dovadă că școlile nu mai 
sunt percepute de mult ca locuri de 
instruire, ci mai curând ca locuri de 
internare temporară a progeniturilor.

Anul 2020 nu a trecut încă, dar 
una dintre lecțiile lui este deja clară: 
pandemia, ca orice tragedie colectivă, 
nu a schimbat omenirea, ci i-a pus 
și mai tare în evidență atât părțile 
bune, cât și cele rele. Rămâne de văzut 
ce va prevala în anii de criză: binele 
sau răul pe care le-a scos la suprafață 
această bulversare majoră?

H a r t a  l u m i i

Lecția anului 2020

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

particulară a Antoninei Sârbu, 
cea care i-a fost alături în viață. 
De fapt, toată opera artistului 
nonconformist, model de pro-
fesionalism și artă autentică, e 
o afacere particulară, fără vreo 
contribuție a statului, oricum se 
numea acesta.

Sârbu nu și-a propus nicio-
dată să reproducă o realitate 
preexistentă. Picturile sale nu 
sunt „ferestre spre lume”, cum 
ne-a obișnuit arta tradițională, 
academică.  Ele însele repre-
zintă o lume complementară 
celei existente. O alternativă. 
Gutuile,  noduroase și  calde, 
și incandescentele imagini cu 
floarea-soarelui erau singurele 
surse de lumină și căldură în 
micul său atelier, rece și întu-
necat, din subsolul de pe strada 
sovietică Patrice Lumumba (azi 
Suceava). Gutuile lui seamănă 
uneori cu vreun meteorit su-
prarealist de al lui Magritte, iar 
f loarea-soarelui  oferă jocuri 
pure de culori și linii. Nici în 
lucrările din seriile „Atelier” 
sau „Paletă”, nici în secvențele 
fotorealiste, nici, cu atât mai 
puțin, în lucrările nonfigura-
tive din seriile abstracției geo-
metrice (ale neoplasticismului) 
sau cele ale expresionismului 
abstract, scopul artistului nu a 
fost „reprezentarea realității”, 
reproducerea unei imagini, ci, 
de f iecare dată,  producerea 
unei realități (y compris,  din 
resturile „realității” profane), 
tabloul în sine reprezentând 
opera,  obiectul,  prin însăși 
factura lui. 

Picturile  mele,  ar  f i  spus 

Sârbu, solidar cu unul dintre 
maeștrii săi, Mondrian, nu re-
produc natura, ele sunt parte 
a naturii,  alternativă a lumii 
(alta decât cea din ochii noștri 
profani). Concentrare de inte-
lect, viziune și artă înaltă, cu 
poieni de lumină relaxantă, cu 
tensiuni dramatice și tragice 
uneori. O lume paralelă celei în 
care existăm noi, legătură între 
ele fiind ruptă de ignoranța și 
indiferența decidenților. SF-ul, 
distopic și apocaliptic, aici e, 
pe partea noastră de zbor, nu 
în ficțiunile plasticianului.

În cartea recentă a Antoni-
nei Sârbu, Atelierul din stra-
da Patrice ,  există un studiu 
de caz:  o prietenă, emigrând 
în SUA, o rugase să obțină 
un certificat de la Ministerul 
Culturii pentru a putea lua cu 
sine o lucrare a lui  Andrei. 
Ministrul se împotrivea cate-
goric: cum să plece  un obiect 
de patrimoniu? Or plecarea 
lucrărilor era șansa ca ele să 
fie cunoscute în galerii, muzee, 
colecții  particulare din toată 
lumea.  Un alt  studiu de caz . 
Andrei făcea decorul pentru un 
spectacol pe care îl monta Ilie 
Todorov. Repetițiile mergeau 
greu, actorilor le lipsea vlaga. 
Atunci maestrul  l-a rugat pe 
Sârbu să aducă un tablou din 
atelier,  cel  mai bun .  L-a pus 
în mijlocul scenei și le-a ordo-
nat actorilor: „Să-mi jucați așa 
[de bine], ca această pictură!”. 
Asta aș spune-o protipendadei 
noastre politice. Altfel, de ce 
m-ar interesa ce fac și desfac 
ei? 

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU
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Mama să stea liniștită, în pijama, lângă voi

Cel mai frumos revelion l-am 
petrecut doi ani în urmă, în Slova-
cia. Cu mine nu erau nici neamuri, 
nici prieteni, doar oamenii cei mai 
dragi, pe masă nu era niciuna din 
mâncărurile tradiționale, la tele-
vizor nu cânta Ștefan Hrușcă, iar 
vinul nici măcar nu era tare bun.

În schimb mă trezisem în voie 
și am mers să schiez. După ce-
am dat jos vreo două grupuri de 
oameni, ca popicele la bowling, 
am decis să iau antrenor.

- Moldova? M-a întrebat băia-
tul. What language do you speak 
there?

- Romanian! Am răspuns eu 
mândră.

- Oh really? I met some Roma-
nians, they taught me a greeting.

- which one?
- „AI CUR FRUMOS!”
- do you even know what this 

means?
- yes, that you look good. I 

always tell that to Romanian la-
dies...

Normal că n-am întrerupt șirul 
minciunii, am petrecut o zi super-
bă pe pista cu zăpadă sclipitoare, 
după care – o după-amiază la spa, 
după care m-am gătit frumușel și 
am dansat toată noaptea cu niște 
țigani magnifici cu coroane de aur. 

Mai mult niciun revelion nu-l 
țin minte (în afara de cele din 
copilărie).

Mie îmi scrie multă lume acum, 
messengerul e plin de copii chi-
cotind, poze cu cartea sub brad, 
o minune.

Cu această ocazie vorbesc mult 
și cu femei, diferite, străine, unele 
răbufnesc ca în fața unui taxime-
trist pe care nu-l vei mai vedea 
niciodată. Mi-i greu cu atâta infor-
mație, mi-i jale că femeile noastre 
sunt învățate să „încuie” emoțiile 

și dorințele lor până nu cedează 
nervos. Sau până fac cancer.

Nu vreau să niorlăi și să ne vic-
timizez pe toate amu, vreau doar 
să vă amintesc că Anul Nou, Cră-
ciunul, sunt sărbătorile tuturor.

În spatele unei mese doldora 
de bucate și a unei case strălucind 
de curățenie stă o femeie sleită 
de puteri.

Anul acesta a fost unul com-
plicat pentru toți, iar sănătatea 
mentală a devenit prioritatea nr. 
1 mai mult ca oricând.

Este absolut ok să vă rela-
xați, să ungeți niște tartine cu ce 
aveți, să deschideți o șampanie 
și să-i dați pace mamei să stea 
liniștită, în pijama, lângă voi, 
fără curse cu patru răcituri în 
fiecare mână.

Lăsați cumătru și nănașu să 
șadă acasă. E pandemie. 

Nu trebuie dedicații cu „sărut 
mâna ta” și nu trebuie briliante, 
uneori e destul doar să te apropii 
de urechea ei și să zici: „culcă-te, 
las’ că spăl eu vesela”.

Ah, da. Și, desigur: „Ai cur 
frumos”.

Ați scris scrisori lui Moș Cră-
ciun? 

Eu nu, dar cea mai ingenioasă 
pentru mine este fiica mea, Ilinca! 
Ea a scris pentru toată lumea cu 
următorul mesaj: „Moș Crăciun, 
știu că ești bătrân, Covid-ul poate 
să te omoare... De asta te rog ai 
grijă de tine!!!! Mami deja mi-a 
adus un cadou minunat! Tati, la 
fel, bunicii urmează!), dar, te rog, 

acolo unde ești, dăruiește Sănătate tuturor! Vreau să mă distrez, 
vreau să îmi cuprind prietenii, să dau mâna cu persoanele noi pe care 
le cunosc! Să mă distrez la terenurile pentru copii și să cânt colinde 
fără mască!” Și acum colinda din acest an compusă de cea mai iubită 
ființă: „Am plecat să colindăm. Și distanța s-o păstrăm”. Copiii sunt 
mai puternici decât noi!!!

Vreau să cânt colinde 
fără mască! 

Carolina CHIRILESCU

La noi, în Basarabia, bradul 
era împodobit pentru Anul Nou... 
Despre Crăciun știam că există o 
asemenea sărbătoare, dar era ceva 
legat mai mult de trecut. Nu zic că 
era la fel peste tot. În multe sate, 
cumva mai izolate, Crăciunul era 
însoțit de colinde, dar și acolo Cră-
ciunul era sărbătorit după Anul 
Nou, caci se serba pe stil vechi. 

Criuleniul meu era centru ra-
ional, avea multă administrație 
raională, aș zice chiar că era un 
fel de trambulină pentru șefii de 
raion spre funcții înalte la Chi-
șinău. Aici și-a început cariera 
Simion Grosu, Voronin etc. Deci 
ochiul conducerii era la noi ceva 
mai vigilent. 

Părinții ne cumpărau brad, îl 
împodobeam cu niște globulețe 
multicolore (puține la număr, în 
rest cu bucățele de vată învelite 

Sărbători fericite! Va fi bine!
în foi de staniol de la bomboane-
le pe care le mâncam în timpul 
anului). Și cu ghirlande pe care 
le făceam din hârtie creponată. 
Tata ne aducea cadouri – câte o 
pungă cu dulciuri de la sovhoz, 
unde lucra. Erau de la sindicat. 

Într-un an, părinții aveau ceva 
probleme financiare și ne-au spus 
mie și surorii mele că nu ne vor 
putea cumpăra brad. Ne-am în-
tristat, dar am înțeles. S-a întâm-
plat însă un lucru fenomenal. În 
acel an am avut cel mai frumos 
brad din viața mea. Când au aflat 
bunicii de pe mamă care e situa-
ția, li s-a făcut milă și ne-au adus 
un brad frumos, care costa mult. 
În același timp tata s-a gândit 
că nu se vor rezolva problemele 
financiare din familie cu cât ar 
costa un brad și a cumpărat și el 
unul. Mama a făcut calculele ei 
și a hotărât că va ști ea cum să 
facă niște economii ca să acopere 
costul unui brad, mai ales că era 
tare mândră de mine și de sora 
mea. Aveam note foarte bune la 
școală. Și uite așa ne-am trezit cu 
trei brazi, când ne așteptam să nu 
avem nici unul..

Când am adus-o pe mama la 
mine, la București, înainte de pri-
mul Crăciun petrecut împreună, 

am cumpărat un brad. Până atunci 
împodobeam doar câteva cren-
guțe. L-am împodobit împreună. 
Era fericită ca un copil... Ore în 
șir stătea le geam și privea cetele 
de colindători de afară. Se mira 
cât de frumos colindau aceștia, 
își amintea și ea colindele pe care 
le știa în copilărie și mi le cânta. 
Am primit colindători în casă. Și 
aceștia colindau dumnezeiește de 
frumos. 

În acest an, am împodobit bra-
dul, dar mama nu mai este, colin-
dătorii nu vin, și afară nu văd cete 
cum erau în alți ani. E un Crăciun 
mai trist, dar sper că la anul voi 
avea casa plină cu oameni dragi 
în jurul mesei de Crăciun. SPER... 
Să fim sănătoși cu toții. Și tuturor 
vă zic SĂRBĂTORI FERICITE! 
VA FI BINE!

Ionela HADÂRCĂ

pandemie. Guvernul a demisionat 
după un an de pierderi umane 
din cauza proastei gestiuni a 
situației de criză. Președintele 
Igor Dodon și-a încheiat manda-
tul cu un pachet de legi votate la 
miez de noapte, instituții trecute 
sub controlul partidului pe ca-
re-l reprezintă, și cu un discurs 
amenințător prin care a promis 
că prima jumătate a anului 2021 
va fi anevoioasă, referindu-se la 
funcționalitatea instituțiilor cen-
trale ale statului.

O rundă de promisiuni neînde-
plinite s-a încheiat cu o listă nouă 
de făgăduieli rupte de realitate, 

în lupta pentru influența politică. 
Nu știu cum se face, dar bunăs-
tarea și sănătatea cetățenilor nu 
se simte prezentă în aceste dis-
cursuri, iar dialogul autorităților 
rămâne într-o lume paralelă cu 
cea a societății. Și dacă cetățenii 
sunt excluși, atunci ei trebuie să 
înțeleagă că au tot dreptul să fie 
luați în seamă și că schimbările 
depind de toți oamenii acestei 
țări. 

Autoritățile au încă multe 
restanțe la capitolul comunicare 
cu ei, însă acest lucru nu ar trebui 
să-i împiedice pe cetățeni să se 
folosească de anumite drepturi 

și să-i responsabilizeze pe ale-
șii poporului. Nivelul scăzut de 
comunicare dintre autorități și 
cetățeni contribuie direct la re-
ducerea transparenței instituțiilor 
de stat și adoptarea unor legi fără 
de consultări publice și implicarea 
cetățenilor la procesul decizional. 

Se pare că democrația parti-
cipativă din R. Moldova a rămas 
doar pe hârtie, pentru că autori-
tățile vorbesc într-o limbă diferită 
de cea înțeleasă de cetățenii de 
rând, iar cei din urmă nu sunt 
auziți atunci când încearcă să 
vorbească. Este important să fie 
înțeleasă importanța comunicării 

eficiente pentru a produce unele 
schimbări de la care să beneficieze 
majoritatea. 

Vor câștiga cei și cele care își 
vor pune în funcție abilitățile de 
comunicare. Cetățenii, în acest 
proces, sunt figurile principale 
care ar putea schimba situația 
din țară și cursul pe care îl vom 
avea ca stat care are grijă de ne-
cesitățile oamenilor, nu ca partid 
sau lider politic. Comunicarea și 
cooperarea sunt procesele cheie 
care ar putea contribui la depă-
șirea ping-pong-ului birocratic 
și promovarea unor acțiuni în 
folosul societății. 

Vor câștiga cei care vor comunica și coopera mai bine

Sergiu BEJENARI

Ieri spălam vasele uitându-mă pe 
geam (ador bucătăriile amenajate 
astfel, să mai caști gura). Vecina de 
la trei, cu ai săi patru copii, făcea 
cercuri în jurul insuliței din fața 
blocului. Mă salută, dându-mi din 
mână, iar eu, ca să nu pierd ocazia 
să mă plâng (ca de obicei), ridic 
buretele cu spumă, exprimându-mi, 
nemijlocit ofticarea. În vacanță o 
mamă stă la bucătărie cel mai mult. 
În pandemie – își aduce chiar și un 

taburet. Ea îmi arătă droaia care alerga în jurul ei – doi cu bicicleta și 
unul cu trotineta. Și mi-l arătă și pe cel din cărucior, miorlăit, dând 
ochii peste cap. 

Parcă mai ușor a mers apoi spălatul.
Vorbesc apoi cu două dintre prietenele mele scriitoare, cu care 

avem un grup comun și cu care discuția nu se termină decât după 
ce cade bateria cu totul sau arde mâncarea. Așadar, ne plângem că 
ne-am îngrășat și că nu mai ară-
tăm nici ca la 30 deja, evident. 
Credeți că oamenii care scriu nu 
au probleme ca ale muritorilor 
de rând? Greșeală! Kile în plus, 
libido în picaj, cearcăne tot mai 
adânci. Ne permitem să ne vedem 
live fără machiaje și coafuri. Na-
turale, înfrumusețate de efectele 
patruzecismului instabil. Le ascult 
și parcă mi-e mai ușor și mie. Cel 
puțin nu doar eu sufăr.

Am vorbit zilele trecute cu o 
fostă colegă de clasă. Îi zic că am 
probleme reumatice – mi se um-
flă încheieturile și mă străpung 
dureri ascuțite câteodată, de nu 
mai pot tăia nici legumele la bu-
cătărie. Nici măcar așezată pe taburet. Ea îmi zice că de câțiva ani ia 
pastile pentru inimă. Zilnic. Și mi-a părut reumatismul un simplu 
moft. La urma urmei, există blender.

Apoi, m-am simțit dintr-odată vinovată pentru toate acestea. Că 
mi se face mai ușor doar după ce aflu că altora le e mai greu chiar. 
puțin îs în aceeași barcă cu mine.

E păcat??? Întreb și eu, pentru un prieten.

Povestiri londoneze 
în loc de spovedanie

Anda VAHNOVAN

Eugenia GUZUN

Asociez imaginea generală a si-
tuației din țară cu portretul unui 
cetățean abandonat la sfârșitul 
unui an electoral și la începutul 
unui alt an electoral, pe timp de 

La noi,  

în Basarabia, bradul 
era împodobit pentru 

Anul Nou... Despre 
Crăciun știam că 

există o asemenea 
sărbătoare, dar era 
ceva legat mai mult 

de trecut.

În vacanță

o mamă stă la 
bucătărie cel mai 

mult. În pandemie – 
își aduce chiar și un 
taburet. Ea îmi arătă 

droaia care alerga 
în jurul ei – doi cu 
bicicleta și unul cu 

trotineta. 
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Atitudinea autorităților 
sovietice față de credința 
protestantă baptistă (3)

În unele raioane și localități reprezentanții 
puterii atacau cu agresivitate sporită și 
deschis comunitățile religioase, chiar dacă 
acestea erau înregistrate oficial. 

Un caz din raionul Ciadâr-Lun-
ga: 

„Din informaţiile de care dis-
pune Consiliul pentru cultele re-
ligioase de la unii lucrători din 
raionul Ciadâr-Lunga, RSSM, 
s-a stabilit că împotriva unor 
comunităţi religioase ale evan-
gheliştilor creştini baptişti din 
s. Bej-Ghioz se aplică măsuri ad-
ministrative în scopul lichidării 
activităţii acestora.

În 1950, a fost dat afară din 
colhoz prezbiterul acestei struc-
turi religioase, Stoianov P.F., 
în anul curent a fost exclus din 
colhoz noul prezbiter Caraja şi 
diaconul Farmuzala şi numai din 
cauză că ei sunt „preoţi baptişti”. 
Aceştia din urmă sunt terorizaţi 
verbal că vor fi judecaţi şi de-
portaţi.

Comunicându-vă despre aces-
tea, Consiliul vă roagă să vă de-
plasaţi în acest sat şi să vă clari-
ficaţi şi, dacă această informaţie 
corespunde realităţii, luaţi toate 
măsurile pentru a înlătura aceste 
fărădelegi din partea acestor per-
soane. Şi ţineţi cont că măsurile 
administrative nu numai că nu 
contribuie la lichidarea rămă-
şiţelor religioase, ci, din contra, 
duc spre fanatism şi consolidarea 
structurilor religioase...”

Dar „măsurile administrative” 
relatate mai sus sunt extrem de 
modeste comparativ cu cele pre-
zentate mai jos. Este vorba de un 
fragment dintr-o scrisoare oficială 
semnată de Împuternicitul Consi-
liului privind cultele religioase de 
pe lângă Consiliul de Miniștri al 
URSS pentru circumscripția Bălți 
din RSSM, A. Onufrienco, adresa-
tă la mai multe instanțe de partid 
și de stat în ziua de 15 octombrie 
1952. În ea se menționează:

„Vă aduc la cunoştinţă că, în 
urma controlului privind activi-
tatea comunităţii evangheliştilor 
creştini baptişti din s. Brătuşe-
nii-Noi, raionul Brătuşeni, am 
constatat fapte de încălcare a 
legislaţiei privind cultele reli-
gioase de către puterea locală / 
preşedintele colhozului.

La 24 august eu am vizitat 
această comunitate în scopul 
unui control. Aflându-mă în acest 
sat, am discutat cu reprezentanţii 
colhozului, comuniştii Boico şi 
Zastavniţchi. La întrebările mele, 
cum lucrează în colhoz credin-
cioşii baptişti, ei au răspuns că, 
în afară de 2-3 oameni, ceilalţi 
lucrează bine. Mulţi din ei sunt 
prezentaţi pe tabla de onoare. 
Chiar conducătorul credincioşilor 
lucrează în colhoz fierar şi are 
600 de zile-muncă; noi, ca condu-
cători de brigadă, nu avem pre-
tenţii faţă de credincioşi. Tot în 
ziua respectivă, seara, pe la ore-
le 8, fiind duminică, credincioşii 
s-au adunat în casa de rugăciuni 
pentru a se ruga (în acest timp eu 
nu eram acolo, mă aflam lângă 
iaz), a venit cu maşina GAZ-51, 
în stare de ebrietate, preşedintele 
colhozului „Stalin”, Novicov. A 
oprit maşina lângă casa de rugă-
ciuni, a intrat în clădirea unde se 
rugau credincioşii şi i-a înjurat şi 
împrăştiat din local ţipând că-i 
va împuşca pe toţi. 

Când m-am îndreptat spre 
casa de rugăciuni, l-am întâlnit 
pe preşedintele colhozului care 
era indispus şi, în prezenţa mea 
şi a altor oameni, şi-a permis să 
spună că el va arunca o grena-
dă antitanc în casa de rugăciuni, 
când credincioşii se vor aduna la 
rugăciune…”

În majoritatea documentelor 
referitoare la activitatea evanghe-
liștilor creștini baptiști din RSSM 
depozitate la Arhiva Națională a 
RM aceștia sunt descriși drept oa-
meni muncitori, harnici, săritori 
la nevoie, cu frică de Dumnezeu 
și de lege, chiar dacă legea este 
ateistă.

Comparativ cu celelalte struc-
turi religioase, care se consideră 
că au deviat de la creștinism, co-
munitatea evangheliștilor creștini 
baptiști, la mijlocul anului 1951, 
era de facto cea mai organizată, 
cea mai numeroasă și cea mai in-
fluentă, având structuri în cele 
mai multe localități din RSS Mol-
dovenească.

Această situație a devenit alar-
mantă. Era nevoie de o lovitură 
de grație. Și ea a fost aplicată în 
câteva etape de buni specialiști 
în domeniu care cunoșteau bine 
maxima: „Dezbină și stăpâneș-
te!”. Un document secret, adresat 
ministrului securității de stat al 
RSS Moldoveneaști, general-ma-
iorului Mordoveț I.L., în ziua de 
21 ianuarie 1952, ne conturează 
un început de realizare a unui sce-
nariu de fărâmițare a comunității 

religioase în ascensiune:
„În ultimul timp s-a mărit 

numărul cazurilor de apariţie în 
satele RSS Moldoveneşti a unor 
misionari-penticostali, care se 
ocupă de organizarea grupurilor 
şi comunităţilor religioase.

De exemplu:
În luna iulie 1951, în s. Congaz 

a apărut un cetăţean necunoscut. 
Aflându-se în ilegalitate şi fiind 
ascuns cu grijă de baptiştii din 
localitate, a început să facă pro-
pagandă şi să prorocească şi, în 
urma acestor acţiuni, după şase 
zile de „lucru”, toată comunitatea 
evangheliştilor creştini baptişti 
alcătuită din 40 de oameni în 
frunte cu prezbiterul a trecut la 
penticostali. Mulţi din ei au pri-
mit darul „vorbirii în limbi” şi au 
început a proroci. În momentul 
de faţă s-a aflat că cel care a ve-
nit în Congaz este un locuitor al 
oraşului Kerci, regiunea Crime-
ea, Vovc Alexandr Radionovici, 
stabilit în orăşelul căilor ferate, 
strada 3 şi casa 2.

A început să se evidenţieze 
şi activitatea penticostalilor în 
raionul Ungheni. Cu toate că ra-
ionul este megieş cu frontiera, 
penticostalii pătrund în sat şi îşi 
desfăşoară activitatea. În satul 
Nicolaevca, raionul Ungheni, a 
sosit un propovăduitor din Ucrai-
na, pe care penticostalii îl trec 
ilegal pe calea ferată, cu paşa-
port străin cu remarca „locuitor 
al zonei de frontieră”, şi îl ascund 
foarte riguros….”  

Nu este exclus ca acest docu-
ment să fie o farsă kgb-istă, cum 
s-a făcut în ajunul Războiului al 
Doilea Mondial, când KGB a co-
mandat să fie aduse din Germania 

pistoale, cu care au fost împușcați 
zeci de mii de ofițeri polonezi în 
localitatea Katyn, ca apoi să-i de-
clare victime ale fascismului. Dar  
respectivul document este prezent 
în dosarele ANRM, din care cauză 
s-a făcut trimitere la el.

 Cu toate acestea, organele se-
crete au dat lovitura și, în perioa-
da anilor 1961-1962, comunitatea 
evangheliștilor creștini baptiști 
din RSSM a fost scindată în două 
părți. Acest lucru poate fi inclus 
în lista operațiilor strălucite în-
treprinse de organele KGB îm-
potriva comunităților religioase. 
În cunoscuta lucrare a istoricului 

Valeriu Pasat „Trudnîe stranițî is-
torii Moldovî 1940-1950”, apărută 
la Moscova încă în 1994, au fost 
inserate documente rare, inedite, 
extrem de importante pentru cei 
ce studiază istoria religiilor. Pro-
punem cititorului nostru un frag-
ment din textul unui document 
din ianuarie 1968, publicat în re-
spectivul volum. El este intitulat 
„Din darea de seamă și bilanțul 
lucrului de agentură operativă și 
anchetă ale organelor KGB din 
Moldova pentru anul 1967”:

„STRICT SECRET

KGB-ului de pe lângă Consiliul 
Miniştrilor al  URSS

(…) Comitetul şi organele pe-
riferice au îndeplinit un anumit 
volum de lucru pentru locali-
zarea şi micşorarea activităţii 
duşmănoase duse de bisericani 
şi sectanţi. Măsurile de contrain-
formaţii în această direcţie s-au 
concentrat  în primul rând pe 
depistarea activităţii duşmănoa-
se şi antisociale a conducători-
lor sectelor iehoviste, baptiştilor 
de iniţiativă, penticostalilor şi 
adventiştilor de ziua a 7-a şi pe 
izolarea lor de credincioşii de 
rând. S-au luat măsuri pentru 
consolidarea poziţiilor agenţilor 
din structurile de conducere a 
sectanţilor.”

Ați luat cunoștință doar de câ-
teva documente de arhivă, pen-
tru a înțelege situația omului cu 
credință în Dumnezeu din RSS 
Moldovenească, dar în Arhiva Na-
țională a RM sunt mii și mii de 
documente, dosare nevalorificate, 
care-și așteaptă cercetătorii.

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Era nevoie

de o lovitură de grație. 
Și ea a fost aplicată în 
câteva etape de buni 

specialiști în domeniu 
care cunoșteau bine 
maxima: „Dezbină 
și stăpânește!”. Un 
document secret, 

adresat ministrului 
securității de stat al 
RSS Moldoveneaști, 
general-maiorului 

Mordoveț I.L., în ziua 
de 21 ianuarie 1952, 

ne conturează un 
început de realizare 

a unui scenariu 
de fărâmițare 
a comunității 

religioase.
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Marea diversiune

Premierul Ion Chicu și-a anunțat miercuri 
demisia, specificând că, astfel, el provoacă 
alegerile anticipate de care are nevoie 
Republica Moldova pentru a schimba 

parlamentul actual, compromis în totalitate.  

R E A L I T A T E A

Anunțul a venit cu o zi înaintea 
expirării mandatului prezidenți-
al al patronului său, Igor Dodon. 
Acesta, la rândul său, nu conte-
nește din 15 noiembrie, când a 
pierdut alegerile prezidențiale în 
favoarea Maiei Sandu, să ceară 
acesteia să-și asume responsabi-
litatea pentru tot ce se întâmplă 
în Republica Moldova, începând 
chiar din ziua inaugurării. 

O cerință eronată și manipu-
latoare, or președintele în Repu-
blica Moldova nu are prea multe 
împuterniciri și pârghii prin care 
să influențeze starea lucrurilor în 
stat. Republica Moldova este un 
stat parlamentar și deciziile im-

portante în el sunt luate de majo-
ritatea parlamentară. Iar această 
majoritate este formată acum din 
deputații socialiști, cei ai partidu-
lui Șor și cei migrați de la Parti-
dului Democrat și mai apoi de la 
partidul Pro-Moldova, despre care 
se crede că ar asculta în continuare 
de fostul lider democrat, oligarhul 
fugar Vladimir Plahotniuc. 

Iată că această majoritate, pe 
care toate componentele ei o de-
clară de moment a adoptat cele 
mai importante documente eco-
nomice ale statului pentru anul 
viitor: Politica Fiscală, Bugetul de 
Stat, bugetul Asigurărilor Sociale 
și Bugetul Asigurărilor Medicale. 

Iar scopul acestor documente, 
în forma în care au fost elaborate 
și adoptate la hurtă miercurea tre-
cută, este ca și cel din anul curent 
– unul electoral: de a spori șansele 
Partidului Socialiștilor și aliaților 
lui în alegeri și de a reduce șansele 
Partidului Acțiune și Solidaritate. 

În primul rând, cheltuielile bu-
getare au fost sporite prin majora-
rea mai multor salarii și indemni-

Ion CHIȘLEA 

zații astfel încât deficitul bugetar 
urmează a ajunge la 14 miliarde 
de lei anul viitor. Apoi au mai fost 
adoptate câteva legi, care, de fapt, 
fac imposibilă contractarea unor 
împrumuturi de la organizațiile 
internaționale, acestea fiind însă 
incluse în Legea Bugetului ca surse 
de finanțare a deficitului. 

Spre exemplu, așa-numita anu-
lare a legii miliardului, prin care 
statul trebuia să transfere timp de 
25 de ani suma de 21 de miliarde 
de lei Băncii Naționale (13 miliarde 
– datoria și 8 miliarde – dobân-
da) în contul împrumutului BNM 
din 2014-2015 pentru acoperirea 
pierderilor pricinuite de furtul 
miliardului. Anularea acestei legi 
va crea o gaură în rezervele Băncii 
Naționale care, potrivit legislației 
moldovenești, de asemenea, trebu-
ie acoperită de către Guvern. Iar 
Guvernul nu poate face acest lucru 
decât din buget sau împrumutând 
bani care iarăși vor fi rambursați 
din buget. Deci, prin anularea legii 
furtului miliardului, povara dato-
riei va rămâne pe umerii bugetului 
adică ale cetățenilor. În schimb 
vor fi deteriorate grav relațiile cu 
Fondul Monetar Internațional și 
alți finanțatori externi, care con-
diționează acordarea de împru-
muturi și granturi prin existența 
unui program cu FMI. Potrivit 

unor calcule estimative, din cauza 
anulării acestei legi, bugetul nu va 
primi circa 5,9 miliarde de lei de 
la FMI, UE sau Banca Mondială. 

O altă bombă pusă sub viitorul 
executiv este reducerea vârstei de 
pensionare începând cu anul 2022. 
În loc de 63 de ani atât pentru fe-
mei, cât și pentru bărbați, aceasta 
urmează să fie de 57 de ani pen-
tru femei și 62 pentru bărbați. În 
mod normal, Republica Moldova 
nu poate să-și permită o diminuare 
a vârstei în condițiile emigrării și 
îmbătrânirii rapide a populației. 
Or dacă este diminuată vârsta de 
pensionare, numărul pensionarilor 
va crește și ar trebui să crească bu-

getul asigurărilor sociale, sau să fie 
micșorată pensia. În același timp 
este de menționat că majoritatea 
moldovenilor, chiar și în prezent, 
ajungând la vârsta de pensionare, 
continuă să lucreze.  

Cel mai probabil aceste legi po-
puliste vor fi anulate, însă miza  lor 
nu este să facă bine oamenilor, ci 
să creeze dificultăți majore unui 
Guvern care ar veni după Chicu 
și să pună responsabilitatea pe 
președintele ales Maia Sandu pe 
care Dodon o tot atenționează să-și 
asume răspunderea pentru tot ce 
se întâmplă în R. Moldova, inclusiv 
pentru dezastrul bugetar pregătit 
minuțios de el și aliații săi.  
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C U L T U R Ă

„Crăciun fericit tuturor, 
celor mari și celor mici!”

– Dragă Maria Marda-
re-Fusu, m-a impresionat 
o lucrare a Dvs. realizată 
recent, „Fecioara cu Prun-
cul”, de aceea vă propun să 
vorbim despre ea. Cum ați 
elaborat compoziția aces-
tei lucrări? De ce anume 
așa arată personajele, cum 
ați ales culorile?
Mi se făcuse dor de o lucrare 

a mea pictată în 1999, pe care 
n-o mai am cu mine de mulți ani. 
Din dorul de acea lucrare, am fă-
cut, în decembrie 2020, o nouă 
variantă a ei. E din seria „Cel ce 
avea să vină”. Interesant este că 
doar cu o zi înainte de a porni 
lucrul la acest tablou, a venit la 
mine nepotul meu, fiul surorii 
mele, Dumitraș. El mi-a adus în 
dar pânza pe care am și pictat 
lucrarea. Chiar el a preparat pân-
za, este și el pictor. Am pornit să 
pictez „Fecioara cu Pruncul”, cu 
multă bucurie, pentru că era ca 
o reîntâlnire cu lucrarea de care 
mi se făcuse dor.

În clipa când îmi venise ideea 
de a face această nouă variantă a 
tabloului „Fecioara cu Pruncul”, 
am și văzut cu ochii minții compo-
ziția, personajele, felul cum arată, 
gama de culori. Sigur că în clipa 
când vezi asemenea lucruri, ele 
sunt de o putere și o frumusețe 
mult mai mare decât poate artis-
tul să reprezinte pe pânză. Um-
plându-mi sufletul de cele văzute 
(informație, putere, profunzime, 
frumusețe uimitoare până în de-
talii), îndrăznesc să le aduc, în 
culoare, pe pânză.

„Fecioara cu Pruncul” picta-
tă în acest decembrie, are gama 
culorilor de dimineață, când abia 
încep să se arate zorii. Fecioara 
vine către noi, învăluită în lumi-
nă și însoțită de cete de îngeri cu 
aripi aurite.

– Vedeți îngeri în vise?
Am astfel de vise, dar sunt și 

momente din viața de zi cu zi, 
când îmi ies în cale unii oameni 
și, după ce schimb cu ei câteva 
fraze, în timp ce se îndepărtează 
de mine, îmi trece prin gând: Dar 
poate a fost un înger?! De fiecare 
dată întâlnirea cu astfel de oameni 
e foarte scurtă, ei apar ca din senin 
și repede dispar, niciodată mai 
apoi nu mi se întâmplă să-i mai 
întâlnesc. 

Acum, când scriu aceste rân-
duri, mi-am amintit cum, odată, 
în ajun de Sfântul Nicolae (azi, 
când scriu, e tot 19 decembrie), 
m-am apucat să fac un tort pentru 
ca fiul meu Ioan, de vreo 5-6 ani, 
să-l ducă a doua zi la grădiniță, 
unde urma să aibă loc o serbare 
de Sf. Nicolae. Voiam să-i servesc 
pe copiii din grupa lui Ioan. Dar 
fiul meu m-a întrebat, parcă în 
treacăt: „Mâine va ploua. Cum ai 
să duci tortul?”. Pot să vă spun că 
Ioan prezicea diferite lucruri când 
era mic și toate se împlineau cu 
exactitate.

A doua zi, pe 19 decembrie, am 
pornit spre grădiniță împreună 
cu Ioan. În mâini aveam tortul, 
costumul fiului pentru concert și 
geanta mea. Grădinița era depar-
te, a trebuit mai întâi să ajungem 
la stație, să așteptăm microbuzul. 
Era o zi cu mult soare, cu cer se-
nin – nici un semn de ploaie. În 
clipa când îmi trecu acest gând 
prin minte, porni pe loc o ploiță 
măruntă, dar deasă, printre razele 
aurii de soare. M-am buimăcit cu 
totul. Ploaia a stropit tot ce ți-
neam în mâini. În acel moment, 
nu știu de unde apăru în fața mea 
un tânăr, tare frumos la chip, și-
mi zise: „Dați-mi voie să vă ajut”. 
I-am mulțumit și i-am dat tortul. 
Între timp, a venit și microbuzul, 
am urcat. Ioan și cu mine ne-am 

Interviu cu artista plastică Maria Mardare-Fusu

așezat pe scaunul din față, iar 
tânărul și-a făcut loc printre oa-
menii care stăteau în picioare... 

El a mers cu noi până aproape de 
ultima stație, unde era grădinița. 
Coborâse cu doar câteva minute 

Tudor Zbârnea: „Încerc să 
străbat timpul și spațiul”

La Muzeul Național de Artă al 
R. Moldova (MNAM) a fost in-
augurată o expoziție personală a 
artistului plastic Tudor Zbârnea. 
Expoziția include 30 de lucrări de 
pictură, realizate între anii 2013-
2020. Născut la 29 decembrie 
1955, în orașul Nisporeni, R. Mol-
dova, Tudor Zbârnea este absol-
vent al Școlii Republicane de Arte 
Plastice „I. Repin” din Chișinău și 
al Universității Naționale de Arte 
„George Enescu” din Iași. „Încă de 
la începutul carierei sale, Tudor 
Zbârnea și-a construit profilul său 
artistic, devenind o individualitate 
puternică. Artistul și-a edificat cu 
tenacitate propriul demers vizu-
al. Pictura, pentru el, rămâne o 
formă de cercetare artistică, fiind 

păstrată în permanență funcția 
expresivă a culorii. În pânzele lui 
este abordată o problematică exis-
tențială”, se menționează într-un 
comunicat al MNAM. 

Tudor Zbârnea a declarat pen-
tru GAZETA de Chișinău: „Actu-
ala expoziție este o selecție de lu-
crări, puse în dialog. E o pictura 
introspectivă, cu același recurs 
la memorie prin care investighez 
esența raporturilor interumane. 
În pânze se regăsește omul inserat 
în structuri formale, care încearcă 
să reconstituie un univers arhaic. 
Cu aceste chipuri transfigurate, 
cu privirile lor, încerc să străbat 
timpul și spațiul, în căutarea unui 
echilibru între trecut și viitor, care 
ar putea rezona cu actualitatea, 

dar nu și cu realitatea imediată”.
Expoziția va fi deschisă până 

pe 17 ianuarie 2021.
La întrebarea cum sărbătorea 

Crăciunul în copilărie, Tudor 
Zbârnea ne-a răspuns: „Îl sărbă-
toream cu multă dragoste și căl-
dură. Părinții aveau grijă să avem 
la masa de Crăciun cât mai multe 
rude și prieteni. Era una dintre 
cele mai așteptate sărbători. De 
Sfântul Vasile mergeam cu uratul, 
împreună cu fratele meu mai mare 
și alți prieteni. Cititorilor Dvs. le 
urez sănătate, sărbători fericite și 
un an nou mai bun. Și, desigur, 
să nu disperăm, să încercam să 
ne menținem echilibrul nostru 
interior”.

I.N.

înaintea noastră, dându-ne tortul, 
zâmbindu-ne. Am vrut să-l văd pe 
geam, dar nu l-am mai văzut și, 
în acel moment, mi-am zis: Dar 
poate că a fost un înger?!

– Cum sărbătoreați Cră-
ciunul în Siberia (Maria 
Mardare-Fusu s-a născut 
în Siberia, părinții ei au 
fost deportați)? Dar în 
satul Miclești?
Crăciunul din Siberia nu-l țin 

minte, eram prea mică. Când ne-
am întors în Moldova, eu n-aveam 
nici doi ani împliniți. În schimb, 
Crăciunul de la Miclești îl țin 
bine minte. A fost întotdeauna 
frumos. Îl sărbătoream împreu-
nă cu buneii. Din înalturi se lăsa 
peste sat, peste oameni și copii 
un aer de pace, frumusețe și bu-
curie... Noi nu împodobeam brad 
în casă, părinții erau împovărați 
de griji. Dar pe la vârsta de vreo 
3-4 ani, mama mi-a cumpărat de 
la Chișinău o jucărie de împodobit 
bradul. Nu-mi puteam lua ochii de 
la ea, mă minunam de strălucirea 
ei, era ușurică, aeriană, argintie, 
încrustată cu roșu, verde, galben. 
N-am cuvinte să exprim ce-am 
simțit atunci! Aveam în suflet o 
bucurie atât de mare, că aș fi pu-
tut ține tot satul pe palma mea de 
copil! Până în prezent, în fiecare 
an, aproape de Crăciun, îmi amin-
tesc de acea minunată clipă, de 
jucăria pe care mi-a cumpărat-o 
mama... Așa mi-a râmas în amin-
tire, atârnată de un fir subțire de 
ață, se legăna ușurică în aer, la 
cea mai mică atingere a mea se 
rotea strălucind multicolor, iar eu 
o priveam cu uimire și încântare… 
Crăciun fericit tuturor, celor mari 
și celor mici! 

– Mulțumim mult!

Interviu de Irina Nechit

Tabloul „Fecioara cu Pruncul” de Maria Mardare-Fusu, pictat în decembrie 2020



Vineri / 25 decembrie / 2020GAZETA de Chișinău

13

Metamorfoza corului 
TNOB Maria Bieșu

P R I V I R E A

Iarna vine, ca în fiecare an, cu cele mai iubite 
și savurate colinde. Anul acesta însă este unul 
cu totul special, este un an care ne-a învățat 
să privim lucrurile sub un alt unghi, care ne-a 

amintit care este valoarea vieții și care ne-a împins 
în lumea necunoscutului, într-o altă lume.

Titus Pociumbanu 
e câștigătorul concursului 
Imaginea comentată

Facem, după 
cum am promis, bi-
lanțul concursului 
Imaginea comen-
tată, lansat acum 
o lună.

Astfel, săptămâ-
nal, am publicat o 
imagine pe care 
v-am propus să o 
comentați, oferin-
du-vă astfel prilejul 
să vă exercitați pu-
terea de imaginație 
și de duh, știind că 
publicul nostru este 
unul dintre cele mai 
elevate.

V-am promis că 
cele mai spirituale 
replici vor fi juri-
zate de consiliul redacției, iar câștigătorul va fi premiat cu un 
abonament la GdC. Pentru că am ajuns la ultima ediție din acest 
an a GAZETEI de Chișinău, vă prezentăm rezultatul concursului.

Publicăm replicile Dvs. în ordinea în care le-am primit. 
„Ne-am pornit cu plugușorul/ Și-așteptăm ca tot poporul/ Să se 

facă implicat/ În scrutin „la secerat”!”, Vladimir Untilă, Chișinău.
„Pământul a devenit tare ca asfaltul din fața guvernului. Con-

ducătorii sunt și mai tari de cap, dacă nu ne ajută cu nimic”, 
Alexandra Bălan, Cricova.

„Drumul de la plug la cosmodrom”, Teodor Popovici, Chișinău.
„Cu plugul, cu plugușorul/O să vă cam treacă dorul/De a vă 

juca cu focul/Furând țara cu kuliokul!”, Tatiana Ciobanu, s. Bo-
lohan, r. Orhei.

„Dodon, fii bărbat, /Sui pe tractor și... la arat, / Și atunci ai 
să-l crezi pe țăran / Cum mai face câte-un ban”, Raisa Savițchi, 
s. Mana, r. Orhei.

„Frunză verde de măr dulce,/ Pe Dodon la plug l-aș duce, / C-ar 
vedea cât e de bună, /Mămăliga cea română”, Raisa Savițchi, s. 
Mana, r. Orhei.

„De arat am terminat/ Și-am venit la protestat”, Titus Pocium-
banu, s. Ciuciulea, r. Glodeni.

Consiliul redacțional a analizat comentariile trimise și l-a desem-
nat câștigător, pentru imaginație, prezență de spirit și perseverență 
pe parcursul a patru ediții, pe Titus Pociumbanu din s. Ciuciulea, 
r. Glodeni, 77 de ani, cu comentariul: „Coloana infinitului – din 
cauza Covidului” (Imaginea din ediția nr. 46).

Câștigătorul este premiat cu un abonament pentru șase luni la 
GAZETA de Chișinău.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

Ajunși la finele anului, con-
statăm cu regret că artiștii, am-
basadorii culturii oricărui neam, 
au șansa de a prezenta produsul 
propriei măiestrii doar on-line, 
prin înregistrări, imprimări sau 
conferințe. Pandemia ne-a lezat 
posibilitatea de a privi publicul în 
ochi, de a savura plăcerea aplau-
zelor în urma prestației noastre. 

Totuși, constat că artiștii din 
Republica Moldova au susținut cu 
brio această provocare. În data de 
20 decembrie 2020, a avut loc un 
concert live susținut de artiștii co-
rului Teatrului Naţional de Operă 
şi Balet „Maria Bieşu” alături de 
maestrul Oleg Constantinov. Acest 
minunat colectiv ne-a delectat cu 
muzică bună, frumoasă, multina-
țională, caracteristică sărbătorilor 
de iarnă. Atmosfera de sărbătoa-
re ne-a purtat în lumea de vis în 
care am audiat creații ale compo-
zitorilor autohtoni, români, ruși, 
englezi, spanioli, italieni și alții. 
În cadrul concertului au răsunat 
colinde românești, concerte co-
rale, colaje muzicale, fragmente 
vocal-instrumentale.

Ne-am delectat cu prestația 
soliștilor Iurie Maimescu, Olga 
Rusnac, Inga Lupu, Vitalie Rusu 
și a dirijorilor Oleg Constantinov 
(Maestru în Arte), Victor Donos, 
Veaceslav Obrucicov, Sorin Rota-
ru. Întreaga echipă a fost acom-
paniată și de maeștrii de concert 
Valeriu Ceban, Ghenadi Zavedia. 
Înalta măiestrie a artiștilor de cor 
ne-a teleportat în zone muzicale 
prezentate prin intermediul cre-
ațiilor propuse. Acest colectiv, 
înzestrat cu voci puternice și opu-
lente, este obișnuit să interpreteze 
opere, creații vocal-simfonice de 
amploare, însă mai puțin muzică 
corală a’cappella. 

Dibăcia dirijorului Oleg Con-
stantinov și a maeștrilor de cor 
a adus în scenă un florilegiu de 
colinde internaționale interpre-
tate cu voci fine, încadrate subtil 
în paleta dinamică a unui iscusit 
colectiv coral. Metamorfoza și flu-

ctuarea colectivului coral de la a 
cânta creații complicate, complexe 
prin idei și dificile ca interpre-
tare, la sunetul fin al genului de 
colindă, ușor prin plăcerea ofe-
rită urechii umane, interesant 
prin mesajul accesibil, transmis 
tuturor. Această schimbare este 
datorată în special maestrului de 
cor Oleg Constantinov. Acesta a 
reușit să impună o transformare 
reușită a colectivului coral, care 
până atunci a cântat doar opere 
și creații vocal-simfonice, suge-
rându-le un program divers de 
colinde internaționale interpre-
tate în mare parte fără acompa-
niament. Doar prin multă muncă 
și dăruire de sine devine posibil 
să atingi anumite obiective, iar 

colectivul coral al Teatrului Na-
ţional de Operă şi Balet „Maria 
Bieşu” a reușit să demonstreze 
că poate activa și în calitate de 
capelă corală.

Elocvența expresivității de-
monstrată de artiști a impus, în 
toată splendoarea sa, un nou mod 
de a comunica cu spectatorii, o 
inovație în lumea muzicii, specta-
colul on-line. Axa imaginară după 
care se conduc mereu oamenii 
artei a dispărut în urma situa-
ției pandemice, fiindu-le inter-
zise spectacolele, concertele etc. 
Însă ei, cei care aduc în inimile 
oamenilor bucuria de a asculta 
și de a cânta, au reușit să păs-
treze în suflete ceea ce înseamnă 
artă, curând desăvârșite concerte 
on-line, care pot strânge uneori 
un auditoriu de mii de oameni 
dornici de a-și unge sufletul cu 
dulceața sunetelor.

Valeria Diaconu, 
Dirijor de cor, profesor, GDS, șef 

catedră de dirijat coral și canto 
al CEEA „Ștefan Neaga”
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Z O D I A C

BERBEC

Atmosfera astrală a anului 
2021 te predispune la reorientarea 
forțelor spre tine și spre interesele 
tale. Totul este să-ți asumi rolul 
de conducător și de instructor și 
pentru alții. 

Personalitatea ta se va evi-
denția puternic în perioada 22 
Martie și 14 Aprilie. Vei străluci 
în peisajul cotidian și vei aduna 
multe aprecieri din partea celor-
lalți. Finaluri și începuturi, plus 
cristalizarea unei noi filozofii de 
viață.

Sănătatea este vulnerabilă pe 
tot parcursul anului. Relațiile cu 
ceilalți sunt accentuate prin dis-
cuții aprinse și activități comune, 
însă se va evidenția și desprinde-
rea de unii apropiați. Este bine 
să renunți la persoanele care se 
implică nepermis de mult în tre-
burile tale. 

Relațiile parteneriale sunt acti-
ve în a doua parte a anului, fiind 
șanse bune pentru implicare în 
parteneriate favorabile. Intră în 
discuție și logodna, căsătoria, însă 
și separarea, divorțul și renunța-
rea la colaborările profesionale 
neprofitabile, mai ales în perioada 
septembrie – octombrie.

Dialoguri importante cu șe-
fii, revizuiri la nivel de legisla-
ție și de conducere a instituției 
în care lucrezi, mult de lucru 
în partea a doua a anului mai 
ales. Financiar, este un an cu 
multe răscoliri, finalizându-se 
etape de viață demarate acum 
opt-nouă-șaisprezece-optspre-
zece ani.  Surprize financiare 
și  profesionale de proporții 
uriașe. 

Tratează-i pe ceilalți așa cum 
vrei ca aceștia să te trateze pe tine, 
alege ce îți place cu adevărat să 
faci și asumă-ți ce îți place și ce 
alegi, sprijină-i pe ceilalți atât cât 
trebuie.

TAUR

Iată un an în care te vei trans-
forma foarte mult. Răscolirile 

sufletești vor fi mari, emoțiile 
exacerbate, iar tendința de a res-
pinge tot ce vine de la ceilalți va 
fi accentuată. Plus că în Semnul 
tău zodiacal Taur, se construieș-
te pe 19 noiembrie una din cele 
patru eclipse ale anului 2021, ce 
va marca finalul, neclar în mare 
parte, al unei etape de viață.

Sănătatea este vulnerabilă în 
nota deja cunoscută, însă apar 
și îmbunătățiri deosebite abia în 
partea a doua a anului. Relațiile cu 
prietenii și relațiile cu protectorii 
din câmpul muncii sunt cele mai 
răscolite în acest an, modificân-
du-se radical și definitiv. În peri-
oada 13 mai – 29 iulie, energiile 
astrale te vor ajuta să finalizezi 
etape începute acum șase-doispre-
zece ani, pregătind în același timp, 
terenul pentru dezvoltarea altor 
relații în acest sens. 

Relațiile parteneriale sunt sur-
prinzătoare prin prisma faptului 
că tu vei declanșa schimbări fără 
precedent, atât în relația de cu-
plu, cât și în relațiile de colaborare 
profesională.

Segmentul profesional este cel 
mai răscolit segment de viață în 
acest an. Se încheie un capitol, se 
deschide un altul. Se conturează 
noi direcții profesionale, greu de 
anticipat și chiar de acceptat la 
prima vedere. Sunt șanse deose-
bite de a-ți alege un alt domeniu 
profesional, indiferent de vârstă, 
de sex sau de ce ai lucrat până 
acum.

Acceptă și alte fațete ale re-
alității înconjurătoare și ale oa-
menilor; uneori adevărul doare 
tare, însă ai nevoie de el, pentru 
a evolua și a te desprinde de un 
trecut perimat.

GEMENI

Este un an care te predispu-
ne în primul rând la schimbarea 
mentalității. Personalitatea ta se 
va face remarcată pe toată durata 
anului, pentru că vei vorbi mult, 
vei vorbi bine, vei avea idei stră-
lucite, unele năstrușnice, altele 
geniale, altele bizare, toate ames-

tecându-se într-un carusel fasci-
nant. Una din cele patru eclipse 
ale acestui an se va construi pe 
Semnul tău zodiacal Gemeni pe 
10 iunie, marcând în nou început. 

Sănătatea este foarte vulnera-
bilă pentru că sunt active afecțiuni 
vechi, ereditare, dar și pentru că 
activitatea mentală se va inten-
sifica mult. Implică-te în forme 
diverse de școlarizare, deoarece 
ele vor avea efecte benefice pe 
mulți ani de acum încolo. 

Situația profesională se află pe 
nisipuri mișcătoare. Conflictele 
profesionale vor fi accentuate și 
greu de ținut în frâu, mai ales că 
sunt potențate de o eclipsă ce se 
va construi în Semnul Taurului 
pe 19 Noiembrie. E vorba despre 
o perioadă de limpezire a unei si-
tuații complicate care durează de 
mulți ani, dar care acum a ajuns 
la un final, nu prea clar, dar este 
totuși un final. 

Segmentul financiar se va des-
fășura în nota cunoscută: chel-
tuieli comune cu alții, aspecte 
referitoare la moșteniri, parta-
je, reluarea unor datorii vechi, 
dar și rezolvarea altora. Foarte 
importante sunt și relațiile cu 
prietenii, care sunt pentru tine, 
pe parcursul acestui an, relații 
de tip maestru-discipol, tu ju-
când ambele roluri, în funcție de 
situație.

Rafinarea mentală trebuie să 
devină pentru tine un stil de viață 
și nu un scop de atins; oferă-le și 
celorlalți din cunoașterea ta.

RAC

Iată un an în care vei avea posi-
bilitatea să te ocupi de nevoile tale 
sufletești, emoționale, materiale. 
Sănătatea este vulnerabilă, însă 
este vorba despre afecțiunile cu-
noscute. Ocupă-te serios de orice 
neplăcere a organismului.  

Acasă, în familie, se animă at-
mosfera în partea a doua a anului, 
fiind vorba despre îmbunătățirea 
condițiilor locative, investiții în 
obiecte patrimoniale, lămuriri le-
gate de chestiuni familiale în care 

ești implicat alături de neamuri. 
Se prefigurează și niscai conflicte, 
însă depinde de tine să le gestio-
nezi corect.

Există conflicte ascunse la lo-
cul de muncă, mai ales printre 
colegi și subalterni. Pe 10 iunie 
se formează o eclipsă pe Semnul 
Gemenilor, moment în care vei 
simți clar de unde și cum apar 
neplăcerile. De asemenea, vei ști 
ce trebuie să faci, astfel încât să 
eviți piedicile altora și să-ți con-
tinui activitatea și ascensiunea 
profesională.

Din perspectiva financiară 
este un an de excepție, deoarece 
se deschid variante de câștig de 
la și prin alții. Sunt șanse bune 
de a rezolva datorii vechi, de a 
lămuri aspecte patrimoniale, fie 
într-o relație de cuplu, în relații 
cu neamurile, fie în relații de co-
laborare profesională. 

Relațiile cu șefii și autoritățile, 
ceea ce se petrece la vârful dome-
niului, instituției în care lucrezi 
au iz de lecții dure de viață. Este 
o perioadă în care îți vei revizui, 
vrei, nu vrei, prieteniile și te vei 
desprinde de unii. 

Îmbrățișează schimbările de 
orice fel; dacă unii se îndepărtează 
de tine, indiferent din ce motive, 
fii încrezător că vor veni alții în 
preajma ta de o mai bună calitate.

LEU

Iată un an foarte important 
pentru relațiile cu ceilalți, mai 
ales. Vei fi implicat în situații și 
relații interesante, inedite, iar 
personalitatea ta va înflori prin 
experiențele trăite alături de alții 
în diverse contexte.

Te vei face remarcat prin co-
laborările pe care le vei stabili la 
nivel profesional, însă și în plan 
personal este rost fie de căsătorie, 
logodnă, fie de separare, divorț. 
Schimbarea sub toate formele ei se 
va face simțită în toate domeniile 
vieții cotidiene.

Sănătatea este vulnerabilă, 
însă va fi vorba despre afecțiunile 
dobândite în anii anteriori. Călă-

toriile și studiile se vor remarca 
pe tot parcursul anului. Ceea ce 
se face și se desface pe parcursul 
acestui an în plan partenerial, va 
avea efecte pe termen lung.

Ține cont de ceea ce îți insu-
flă vocea ta interioară, deoarece, 
deocamdată, nu ai nici prieteni 
sinceri, nici susținători sau sfătu-
itori valoroși. La locul de muncă 
se conturează surprize și în con-
secință, schimbări majore în mod 
special la secțiunea relații cu șefii 
și cu autoritățile. Există și duș-
mănii ascunse, printre colegi și 
subalterni, ce se vor evidenția în 
lunile Aprilie și Iunie. Este bine 
să lămurești orice diferend ivit, 
deoarece ai suficientă susținere 
astrală să rezolvi totul cu bine. 

Vei reuși să-ți reabilitezi po-
ziția profesională și imaginea 
publică după 20 Iulie.

Lasă trecutul în urmă; deschi-
de-te către noi orizonturi relațio-
nale și profesionale; fii flexibil și 
înțelegător cu ceilalți; uneori este 
mai bine să ai liniște sufletească, 
decât dreptate, funcții înalte sau 
bani mulți.

FECIOARĂ

Tema principală a acestui an 
pentru tine va fi munca sub toate 
formele ei. Dezvoltarea persona-
lă este o un alt subiect favorit în 
acest an. Pentru că activitățile 
mentale și fizice vor fi intense, 
sănătatea va avea de suferit. Vei 
fi nevoit să acorzi timp și eforturi 
pentru a te odihni și pentru a te 
ocupa de tine. 

Sunt posibile acțiuni domestice 
importante, rezolvarea unor con-
flicte familiale vechi, vânzări-achi-
ziționări de bunuri patrimoniale, 
dialoguri fructuoase cu membrii 
familiei și cu neamurile. 

Activitatea de la locul de muncă 
se va intensifica, regimul muncii 
se va schimba complet, iar relațiile 
colegiale vor fi cu totul altele. Sunt 
șanse să-ți schimbi locul de mun-
că, chiar și domeniul de activitate. 

Relațiile cu străinătatea sunt 
importante și destul de evidente 
de-a lungul acestui an. Studiile 
sunt o altă temă importantă. Ți se 
vor ivi ocazii deosebite de a studia, 
de a învăța, de a te documenta, de 
a aborda domenii inedite de cer-
cetare, care îți vor lărgi orizontul 
cunoașterii.

Relațiile parteneriale intră 
într-un proces de reconfigurare, 
atât în ceea ce privește relația de 
cuplu, cât și în ceea ce privește 
relațiile de colaborare profesio-
nală. Sunt posibile destrămarea 
relațiilor parteneriale vechi, in-
clusiv a relației de cuplu, dar și 
apariția unor parteneriate noi, 
ce se vor desfășura pe mulți ani 
de acum încolo.

Muncește cu măsură, alege să 
muncești ceea ce îți place, lasă-i 
și pe ceilalți să te ajute, contro-
lează-ți tendința de a critica și de 
a te da frecvent, drept exemplu 
de urmat.

BALANȚĂ

După experiențele acumulate 
în anii anteriori, putem spune 
pe drept cuvânt că începi o nouă 
etapă de viață, cu forțe proaspete. 
Sănătatea este un segment căruia 
îi trebuie atenție și eforturi pe tot 
parcursul anului. 

Segmentul familial și domestic 
se desfășoară în nota cunoscută, 
doar intervenind în lunile ianua-
rie, noiembrie și decembrie dialo-
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

guri importante pe teme familiale, 
patrimoniale sau din cauza unor 
rude ce au nevoie de ajutorul tău. 

Foarte active vor fi relațiile 
sentimentale. Se prefigurează 
schimbări importante în plan 
amoros care pot include finalul 
unei relații vechi care funcționea-
ză defectuos sau nu mai funcțio-
nează deloc, o nouă relație senti-
mentală sau apariția unui copil. 
Sau te poți ocupa mai mult de 
copii, chiar lucrând, de plăcere, 
cu copiii. Însă, vor intra în scenă 
responsabilități foarte mari legate 
atât de o persoană iubită, cât și 
legate de copii, pe termen lung.

Pentru locul de muncă vor 
interveni influențele unui tran-
zit astral pe la mijlocul anului, 
tranzit care va anunța schimbări 
majore și definitive în tot ce ține 
de regimul muncii și de relațiile 
colegiale. in cauza modificărilor 
din planul muncii vor apărea și 
modificări financiare, mai ales în 
ceea ce privește veniturile obținu-
te din colaborări. De asemenea, 
este un an care va evidenția și 
aspectele referitoare la moșteniri 
și partaje. 

Acceptă finalurile relaționale și 
cele din câmpul muncii, deoarece 
se face loc pentru noutăți benefi-
ce; ocupă-te mai mult de pacea ta, 
de echilibrul tău, de cooperarea 
cu propria ta persoană.

SCORPION

Este un an cu schimbări pro-
funde, mai ales la nivel mental 
și relațional. Poți fi tentat să te 
izolezi în lumea ta, să stai departe 
de neplăcerile cotidiene. 

Sănătatea este vulnerabilă, 
deoarece vei resimți ecourile 
afecțiunilor din anii anteriori. În 
segmentul domestic și familial 
se conturează schimbări majore. 
Se finalizează etape demarate cu 
mulți ani în urmă și se deschid al-
tele. Este un an bun pentru inves-
tiții în casă, pentru lămurirea și 
consolidarea relațiilor cu membrii 
familiei și cu neamurile, pentru 
dizolvarea conflictelor. 

Este rost de final într-o relație 
amoroasă nepotrivită, însă poate 

apărea și una nouă la orizont. De 
asemenea, poate intra în scenă un 
copil sau să fii nevoit să te ocupi 
mai mult de copii. Fii realist în 
chestiunile sentimentale, deoa-
rece există o ceață densă. Drept 
consecință, aparențele pot fi foar-
te înșelătoare.

Apare o ruptură între tine și 
parteneri, astfel că tentația de 
a rupe orice relație partenerială 
este irezistibilă. Pentru segmentul 
profesional se prefigurează puți-
ne schimbări, doar vor continua 
cele demarate pe parcursul anu-
lui anterior. Tot ce se petrece la 
locul de muncă reprezintă lecții 
de viață pe care trebuie să ți le 
însușești. Din perspectiva finan-
ciară se prefigurează schimbări, 
atât la secțiunea venituri obținute 
de la și prin alții, cât și la secțiu-
nea venituri obținute din munca 
desfășurată la serviciu. 

Acceptă schimbarea și ai încre-
dere că este spre binele tău su-
prem să-ți reconfigurezi planurile 
personale și pe cele profesionale; 
cooperează mai mult cu ceilalți.

SĂGETĂTOR

Este un an foarte important 
pentru tine, deoarece două din 
cele patru eclipse care se formează 
în acest an, vor fi pe Semnul tău 
zodiacal Săgetător, în zilele de 26 
mai și 4 decembrie. 

Sănătatea este foarte vulnera-
bilă, fiind vorba despre afecțiunile 
deja cunoscute, însă se pot eviden-
ția și altele de care nu știai. Unele 
relații se vor finaliza, altele se vor 
înfiripa, încet, sigur și discret. Vor 
veni oameni noi în preajma ta, 
alături de care sau față de care 
vei avea responsabilități de mare 
anvergură și pe termen lung.

Temele importante pentru 
segmentul familial și domestic 
pot fi vânzarea-achiziționarea 
unor bunuri patrimoniale valo-
roase, mutarea într-o altă locație, 
apropierea de neamuri, de locurile 
natale, rezolvarea unor conflicte 
de familie, ajutorarea unor rude 
aflate în nevoie.

Relațiile parteneriale se remar-
că prin discuții aprinse și prin ac-

tivități comune atât cu partenerul 
de viață, cât și cu partenerii de 
afaceri sau colaboratorii. Pentru 
domeniul profesional se prefigu-
rează situații deosebite, finaluri 
de etape, mai ales în ceea ce pri-
vește relațiile colegiale, activitatea 
profesională, regimul muncii. Ai 
colegi în preajma ta, mai ales în 
rândul șefilor, care doresc să te 
sprijine sincer și chiar o fac, însă 
trebuie să accepți să te lași ajutat. 

Vor fi fluctuații ale veniturilor 
obținute în urma muncii depuse 
la serviciu, mai ales în partea a 
doua a anului. 

Detașează-te de trecut; lasă-te 
purtat de valul vieții fie că este 
vorba despre planul personal, fie 
că este vorba despre planul profe-
sional, pentru că te va duce exact 
unde îți este locul.

CAPRICORN

Iată un an în care te vei simți 
mult mai bine, deoarece influen-
țele astrale grele care te-au tot 
provocat în anii anteriori s-au 
epuizat. Vei deveni locomotiva 
unor destine, sarcină de mare res-
ponsabilitate, fie că vrei, fie că nu.

Influențele astrale le vei re-
simți în segmentul sănătății și 
în segmentul muncii. În privința 
segmentului domestic și famili-
al vei simți o relaxare, o așezare 
în matcă a relațiilor cu membrii 
familiei și cu neamurile. Te vei 
apropia mai mult de casă, de cei 
dragi, de locurile natale. 

Relațiile amoroase sunt foarte 
active, profund transformatoare. 
Este probabilă revenirea din tre-
cut a unor persoane dragi, tentația 
de a relua o relație amoroasă ve-
che. Până pe 19 iulie, atmosfera 
din planul sentimental este foarte 
înșelătoare, fiind nevoie de pru-
dență și discernământ. Pe 19 no-
iembrie se construiește o eclipsă 
în Semnul zodiacal al Taurului, 
moment ce va marca finalul unei 
etape amoroase.

Relațiile cu prietenii sunt re-
marcabile mai ales în a doua parte 
a anului. Relațiile colegiale sunt 
dinamice și favorabile în lunile 
mai, iunie și iulie. Pe de altă parte, 

există animozități ascunse printre 
colegii de muncă. Tema de fundal 
a acestor conflicte o reprezintă 
banii, salariul, bonusurile și favo-
rurile de la locul de muncă.

Și relațiile cu șefii se vor evi-
denția, în partea a doua a anului, 
prin rediscutarea poziției tale în 
cadrul unui colectiv de muncă.

Fii un maestru pentru ceilalți și 
lasă-i să se inspire de la tine, ocu-
pă-te și de tine, inspirându-te și tu 
la rândul tău de la alții, renunță 
la situațiile și relațiile stagnante.

VĂRSĂTOR

Un an foarte important pentru 
tine, deoarece în semnul tău zo-
diacal apar influențe astrale rare, 
deosebite, puternice, profund 
transformatoare. Reacțiile tale vor 
fi imprevizibile, exagerate uneori, 
ieșite din tipare alteori sau foarte 
dogmatice. Controlează-te și evită 
depășirea limitelor de orice fel!

Sănătatea va fi vulnerabilă. Pe 
de o parte, se vor evidenția afec-
țiunile vechi, iar pe de altă parte, 
se pot instala altele noi.

Relațiile cu persoanele din 
anturajul apropiat se vor stabi-
liza, chiar dacă pe fundal vor mai 
exista, din când în când, animo-
zități clare. Se vor relua discuții 
vechi cu neamurile și cu membrii 
familiei pe teme patrimoniale. 
Este bine să te desprinzi de re-
lațiile toxice și să te orientezi, cu 
prudență și discernământ, către 
altele. Este posibil să te ocupi mai 
mult de copii sau să faci un copil. 

În culisele profesionale mai 
sunt și în acest an conflicte, fa-
ceri și prefaceri, discuții serioase 
în spatele ușilor închise. Relațiile 
cu șefii și cu autoritățile se vor 
evidenția în a doua parte a anului, 
prin dezbateri aprinse și activi-
tăți comune. Posibil să primești 
sarcini de lucru noi și de mare 
anvergură. Situația financiară de 
la locul de muncă este nesigură. 
Evită investițiile majore, cheltu-
ielile impulsive și datoriile. Sunt 
șanse bune de a primi susținere 
materială și financiară de la și 
prin alții.

Acceptă schimbarea sub toate 

formele ei; poate fi dureros să te 
desprinzi de unii apropiați, însă 
în acest an este sănătos; ocupă-te 
mai mult de dezvoltarea ta perso-
nală și profesională.

PEȘTI

Un an minunat pentru tine, de-
oarece sunt șanse de schimbare 
profundă și benefică. Vei fi remar-
cat în peisajul cotidian, datorită 
manierelor fermecătoare prin care 
se va exprima personalitatea ta. 

Sănătatea este foarte vulne-
rabilă, astfel că sunt probabile 
perioade de odihnă în care să 
te și îngrijești cu ajutorul unor 
specialiști. 

Relațiile cu anturajul apropi-
at sunt foarte dinamice în prima 
parte a anului. Surprizele din 
partea acestor persoane pot fi 
de mari proporții și unele chiar 
neplăcute. Este bine să selectezi 
totul și să eviți supraîncărcarea 
nervoasă. Relațiile familiale și 
segmentul domestic este răsco-
lit de influențele astrale, fiind 
probabile discuții importante cu 
membrii familiei și cu neamuri-
le, vânzarea-achiziționarea de 
bunuri patrimoniale, lămurirea 
și rezolvarea unor conflicte mai 
vechi.

Pe de altă parte, ceea ce se 
petrece în mediul familial și do-
mestic va avea repercusiuni în 
mediul profesional și invers. În 
culisele profesionale se fac și se 
desfac situații. Vei simți că există 
adieri clare ale unor vremuri noi. 
Tumultul din zona profesională te 
va obosi și suprasolicita nervos, 
așa încât chiar trebuie să-ți dozezi 
eforturile și să te ocupi serios de 
tine și de nevoile tale reale.

Câștigurile financiare vor fi 
medii, însă suficiente încât să-ți 
rezolvi treburile cotidiene, să-ți 
achiți facturile, datoriile, ba pe 
deasupra să-ți și satisfaci și niscai 
mofturi.

Fii fermecător în orice împre-
jurare și ajută-ți semenii în mod 
echilibrat; evită autovictimiza-
rea și autosacrificiul; bucură-te 
de ce ai și folosește cu măsură și 
respect.

Andrei Sârbu 
aduce lumina 
în sufletele 
noastre

Andrei Sârbu ar fi împlinit, în de-
cembrie curent, 70 de ani. Cu acest 
prilej, la Centrul Expozițional „C. 
Brâncuși” a fost inaugurată expoziția 
sa personală „Metaforme”. În cadrul 
evenimentului a fost lansată și car-
tea de memorii „Atelierul din Strada 
Patrice” (Editura Arc), scrisă de An-
tonina Sârbu, scriitoare, jurnalistă, 
soția cunoscutului pictor.

„Calea spre lumină Andrei şi-a cură-
țit-o singur, el și-a curățit acest drum 
prin suferință. A ajuns în pictura lui să 
simtă lumina. El a lucrat cu lumină şi cu-
loare. Am scris cartea de amintiri pentru 
a-i ajuta pe oameni să înţeleagă cum a 
fost posibil ca în timpul Uniunii Sovietice 
să existe un om, un artist, care în niște 
subsoluri umede, pline de mucegai, a 

putut să creeze o operă care fascinează 
şi în acest secol”, a spus la vernisaj An-
tonina Sârbu. Admirația față de opera și 
personalitatea artistului și-au exprimat-o 
Lică Sainciuc, Andrei Mudrea, Sergiu 
Plămădeală, Victoria Melnic.

„Aceste lucrări nu sunt făcute acum, 
nici la sfârșitul secolului 20, nici la în-
ceputul secolului 21. Aceste lucrări sunt 
din viitor. Andrei Sârbu ne-a lăsat un 
mare patrimoniu, capodopere adevă-
rate”, subliniază Dumitru Bolboceanu, 
președinte al Uniunii Artiștilor Plastici.

Lucrările expuse sunt din patri-
moniul Muzeului Național de Artă al 
Moldovei, din colecția familiei și din 
unele colecții private. Expoziția va fi 
deschisă până la 3 ianuarie.

Irina Nechit Antonina Sârbu la inaugurarea expoziției lui Andrei Sârbu, „Metaforme”

Z O D I A C
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S Ă N Ă T A T E

Anul acesta, Crăciunul vine cu 
o serie de noi provocări date de 
lipsa de mișcare și de stările de 
neliniște ce pot interveni ca ur-
mare a restricțiilor impuse din 
cauza pandemiei de COVID-19. 
De aceea, este foarte important să 
urmăm sfaturile unui nutriționist 
pentru a învăța cum să gestionăm 
mesele de sărbători fără a cădea 
în capcana mâncatului compulsiv.

Cum să evităm excesele alimen-
tare și să consumăm cu moderație 
alcool pentru a ne bucura din plin de 
sărbătorile de iarnă fără a ne pune 
sănătatea și silueta în pericol? Ne 
spune nutriționistul Cori Grămescu.

Crăciunul nu înseamnă doar o 
perioadă frumoasă de sărbătoare, 
ci și semne de întrebare despre cum 
menținem o dietă și un echilibru 
în timp ce ne și bucurăm de masa 
bogată tradițională. Nu trebuie să 
ne abținem de la toate preparate-
le de pe masă, însă, de multe ori, 
o alegere înțeleaptă de meniu în 
această perioadă înseamnă să scu-
tim săptămâni întregi de muncă la 
sală după sărbători, ca să reparăm 
greșelile alimentare făcute în aceas-
tă perioadă, spune Cori Grămescu.

Plan de mese pentru ziua 
de Crăciun – meniu sănătos 
de sărbătoare

În fața unor provocări culinare 

cum se întâmplă de Crăciun, este 
important să nu ne scape din vedere 
niciodată care este obiectivul nostru 
pe termen lungă, să fim cumpătați, 
să știm să ne organizăm mesele de 
peste zi, să învățăm să înlocuim 
anumite ingrediente și să combi-
năm corect preparatele tradiționale.

Cori Grămescu ne oferă un plan 
de mese pentru ziua de Crăciun 
care ne permite să ne desfătăm cu 
preparate tradiționale, dar în ace-
lași timp care păstrează principiile 
de bază ale mâncatului sănătos.

Micul dejun

Ca sa reducem riscul de a ne 
confrunta cu pofta de mâncare 
exagerată, la micul dejun ar trebui 
să alegem proteine și legume.

Mușchiuleț afumat, mușchi file 
sau chiar puțină tobă sau piftie (de 
preferința de pasăre) împreună 
cu ardei gras, castraveți murați și 
câțiva crackers cu secară și fibre 
ne vor ajuta să începem ziua cu 
energie, în timp ce ne satisfacem 
și pofta de produse tradiționale, 
dar fără a exagera.

Gustarea de dimineață

Este momentul cel mai sigur 
pentru a ne bucura de dulciurile 
tradiționale de Crăciun fără prea 
mari mustrări de conștiință. O 

Cum să mâncăm de Crăciun 
fără să ne punem sănătatea și silueta în pericol

Dacă îți place cafeaua, îți dăm încă 
un motiv să o consumi cu plăcere, 
chiar și în sezonul rece – întărește 
imunitatea și te ferește de virozele 
respiratorii.

Iarna este anotimpul zăpezii, dar 
și al răcelii și gripei. Mai nou și al… 
coronavirusului. Deși nimeni nu poa-
te evita frigul, asta nu înseamnă că 
nu îi putem face față.

Organismul uman are mecanisme 
înnăscute cu ajutorul cărora luptă 
împotriva factorilor externi care pot 
afecta buna funcționare a acestuia. 
Printre acestea, se numără și anti-
oxidanții.

Cafeaua, antioxidanții 
și sistemul imunitar

Studiile au demonstrat că un con-
sum moderat de cafea poate asigura o 
parte semnificativă din cantitatea de 
antioxidanți necesară organismului.

Astfel, consumul moderat de cafea, 
susținut de o dietă echilibrată și de exer-
ciții fizice, ajută la întărirea organismu-
lui, mai ales în timpul sezonului rece.

Cercetătorii spun că antioxidanții 
acționează ca un sistem de autoapăra-
re a organismului împotriva atacuri-
lor radicalilor liberi asupra celulelor 
din corpul uman.

În urma reacțiilor metabolice care 
au loc în mod normal în organismul 
uman se pot forma și radicali liberi. 
Reactivitatea lor chimică poate dăuna 
tuturor macromoleculelor celulare, 
afectând astfel organismul.

Mai mult, există cauze externe 
care favorizează formarea radicali-
lor liberi, precum fumul de țigară, 
poluanții din mediu, radiațiile, ra-
zele ultraviolete, anumite pesticide 
și solvenții industriali.

Antioxidanții din cafea, dar nu 
numai – sunt conținuți și de fruc-
te, în special afine, coacăze, mure, 
fructe de pădure în general – func-
ționează ca un scut de protecție 
împotriva consecințelor negative 
ale procesului de oxidare produs 
de radicalii liberi.

Trecerea de la cald la rece poate 
duce de multe ori la situații neplă-
cute, cum ar fi virozele respiratorii, 
precum răceala sau gripa. Însă nu 
frigul în sine provoacă în mod direct 
aceste afecțiuni, ci ceilalți factori care 
slăbesc protecția naturală a organis-
mului, respectiv faptul că se petrece 
mai puțin timp în exterior și oamenii 
sunt mai puțin activi și consumă ali-
mente nesănătoase.

Cafeaua și imunitatea 

Plan de mese pentru ziua de Crăciun care 
ne permite să ne desfătăm cu preparate 
tradiționale și care păstrează principiile 
de bază ale mâncatului sănătos.

felie de cozonac împreună cu un 
iaurt ar putea reprezenta o gustare 
sățioasă și plăcută.

Prânzul

Deoarece preparatele tradi-
ționale de sărbători sunt unele 
grase, la masa de prânz trebuie 
să se evite pe cât de mult posibil 
asocierea dintre grăsimi și glucide 
simple (mămăligă, cartofi, orez, 
pâine, dulciuri).

Pentru ziua de Crăciun, la prânz 
putem opta ca aperitiv pentru 
câteva bucăți de șorici, două felii 
de lebăr, o felie subțire de tobă, 
acompaniate de o salată verde și 
o porție de murături, de exemplu.

În ceea ce privește felul prin-
cipal, ideal este să consumăm o 
bucată de friptură de porc sau cur-
can la cuptor cu salată și legume 
la cuptor, însă atenție, legumele 
să fie unele ușoare și prietenoase 
cu digestia, cum sunt conopida, 
dovleceii sau ciupercile.

O altă variantă pentru prânzul 
din ziua de Crăciun care nu ne 
pune silueta în pericol pot fi 2-3 
sarmale lângă care să punem varză 
călită, fără mămăligă, smântână 
sau costiță afumată.

Cina

Pentru că prânzul este unul 
copios, la cină este indicat să 

alegem preparate lejere, spre 
exemplu friptură de curcan sau 
de porc (de pe care încercăm să 
înlăturăm grăsimea aparentă), 
acompaniată de salată verde 
mixtă, salată de varză murată 
sau salată de crudități.

Nu uitați să faceți măcar o 
oră de plimbare la aer curat în 
ziua de Crăciun pentru a ajuta 
digestia și a vă relaxa după mân-
carea generoasă și de asemenea 
vă recomand să fiți temperați cu 
alcoolul, care nu doar că aduce 
calorii și crește pofta de mânca-
re, dar supune sistemul digestiv 
unui stres suplimentar major, 
concluzionează nutriționistul 
Cori Grămescu.

Moarea de varză, cum mai este cunoscută zeama lă-
sată de varza murată, este excelentă pentru eliminarea 
toxinelor și contribuie în același timp la vitaminizarea 
întregului organism, datorită faptului că în acest lichid 
„băltesc” mare parte din vitaminele și antioxidanții pre-
zenți în varza proaspătă, dar și alte substanțe benefice 
precum sărurile minerale, fermenții și enzimele.

Cu toții am auzit celebra vorbă că cea mai cruntă beție 
trece ca prin minune cu ajutorul unei căni de zeamă de 
varză murată. Dar numai ăsta să fie oare principalul scop 
al lichidului acesta acrișor? Ei bine, nu.

Zeama de varză acră este un leac nemaipomenit în 
această perioadă de după sărbători, mai ales că multe 
doamne și-au pus în minte să urmeze o detoxifiere ca 
pedeapsă pentru sărmăluțele gustoase în care s-au înfipt 
de Crăciun.

De ce e indicat să bei cafea în timpul iernii?

Zeama de varză murată 
– 3 motive să o bei
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Trei medalii 
pentru Moldova 
la Cupa Mondială 
de sambo

Delegația Moldovei a cucerit 
o medalie de argint și două de 
bronz la Cupa Mondială de sam-
bo desfășurată în zilele de 18 și 
19 decembrie curent la Moscova, 
Rusia. Astfel, discipola școlii de 
sambo din Bălți, Ana-Maria Cio-
banu (56 kg), care este antrenată 
de Iulii Peaticovschi, președintele 
Federației naționale de profil, a 
urcat pe treapta a II-a a podiumu-
lui de premiere. Sabina Artemciuc 
(60 kg, antrenor Serghei Șahov, 
Tighina) și Iulian Arapan (52 kg, 
antrenor Mihail Fistican, Călă-
rași) s-au învrednicit de distincții 
de bronz. Turneul a fost consacrat 
memoriei lui Anatoli Harlampiev, 
unul dintre fondatorii luptei sam-
bo (stil de autoapărare fără utili-
zarea armelor).

Lui Putin i s-a 
interzis să asiste 
la Jocurile 
Olimpice

Tribunalul de Arbitraj Sportiv 
de la Lausanne, Elveția, a inter-
zis în următorii doi ani oficialilor 
ruși, inclusiv președintelui Vladi-
mir Putin, să asiste la marile com-
petiții internaționale, inclusiv la 
Jocurile Olimpice și Paralimpice 
de la Tokyo 2021. De asemenea, 
în acest răstimp Rusiei nu i se va 
permite să-și folosească pavilio-
nul (steagul), numele și imnul la 
evenimente sportive majore. Tot-
odată, în perioada menționată de 
timp Federația Rusă nu va putea 
găzdui nicio competiție sportivă 
de anvergură. Decizia a fost lua-
tă în urma scandalului legat de 
dopajul instituționalizat, în care 
a fost implicată Rusia la JO de 
iarnă de la Soci 2014. 

Norvegia, 
campioană 
europeană la 
handbal

Reprezentativa feminină de 
handbal a Norvegiei a câștigat pe 
20 decembrie a.c. trofeul prin-
cipal la Campionatul European 
(EHF EURO 2020) desfășurat 
în Danemarca, după ce a surcla-
sat în finală campioana en titre, 
selecționata Franței, scor 22-20 
(14-10). Astfel, scandinavele și-
au trecut în palmares al optulea 
lor titlu continental, precedentul 
fiind adjudecat cu două ediții în 
urmă, în 2016, la Europenele din 
Suedia. Naționala Franței are în 
palmares, în afară de „aurul” și 
„argintul” de la ultimele două edi-
ții, încă trei complete de medalii 
de bronz, cucerite în 2002, 2006 
și 2016. 

Iar domeniul sportului a fost 
unul dintre cele mai afectate, im-
portanța acestuia probabil nefiind 
considerată una vitală, cum este 
socotită cea a medicinei sau a cir-
culației de mărfuri. Însă impactul 
economic al sportului în societa-
tea contemporană nu este nici pe 
departe de neglijat, așa că sezonul 
competițional, după o pauză de 
câteva luni, în vară a fost reluat.  

„Cârpa” și virusul

Exemplul Suediei și al altor 
câtorva state, în care „măsurile” 
de protecție poartă un caracter 
recomandat și nu lovesc cu în-
verșunare în propria economie, 
deranjează puternic și este trecut 
sub tăcere, atât cât e posibil într-o 
lume a Net-ului globalizat. Este 
de-a dreptul ridicol să crezi că o 
„mică cârpă” pusă pe față te poate 
proteja de un „ditamai” virus. Nu 
ai cum să te ferești de pericol prin-
tr-o asemenea măsură, cum nu te 
poți feri nici de gripă – oricum vei 
contracta virusul „atotpătrunză-
tor”, indiferent că te vei echipa cu 
mănuși, combinezoane sau niște 
măști ce sfidează bunul-simț și 
sunt băgate pe gât (pardon, pe 

față) unei populații debusolate, 
aflate într-o derută totală. Niște 
„coifuri” întinse pe nas, numite 
în popor botnițe, care nu te pot 
feri nici măcar de un țânțar le-
șinat, nu tocmai de un virus ce 
poate fi văzut doar la microscop 
și are capacitatea de a trece fără 
nicio piedică prin orice țesătură 
atârnată de urechi...

Oare nu ar fi mai rațional să ne 
îngrijim de măsurile cu adevărat 
eficiente de imunizare și profila-
xie, inclusiv prin sport, exercițiu 
fizic și vitaminizare (de exemplu, 
consumul de ceaiuri cu lămâie)? 
Prin adoptarea unui stil de viață 
sănătos, care presupune curaj, dar 
și plimbări la aer liber, fără riscul 
de a te pomeni cu o amendă în 
cârcă. Căci frica și teroarea sunt 
primele condiții ale unei imuni-
tăți scăzute și ale deficitului de 
energie vitală. Oare nu ar fi mai 
util să se acorde o atenție sporită 
metodelor de tratament, decât să 
căutăm a imita niște măsuri „an-
tivirus” și de carantinare adoptate 
din niște cauze mai mult decât 
obscure, însă aducătoare de mari 
„beneficii” și care nu au nimic co-
mun cu interesele populației, ale 
omului „de rând”, cum se spune 
la noi...

Să revenim însă la bilanțul 
anual ce ține de lumea sportului, 
care uite că se încăpățânează să 
supraviețuiască, în pofida tuturor 
măsurilor „de protecție”...

Relansarea... interzisă

Reluarea sezonului sportiv în 
R. Moldova o datorăm, în primul 
rând, slăbirii măsurilor restrictive 

Cei mai buni sportivi 
ai anului sau cum să 
depășim panica virusată

Panica și pierderile economice provocate 
de măsurile de restricție adoptate 
de majoritatea statelor lumii în 
legătură cu răspândirea fulgerătoare a 

coronavirusului au adus prejudicii mai mari decât 
molima însăși. 

în lumea întreagă, însă care acum 
iarăși au fost înăsprite la maxi-
mum. Și asta parcă cu scopul de 
a scoate definitiv din capul acelor 
persoane care mai reușesc încă 
să-și păstreze cumpătul însăși 
posibilitatea ideii de revenire la 
normalitate. Chiar și așa, într-un 
răstimp extrem de scurt, atleții 
moldoveni au reușit să obțină niș-
te rezultate de răsunet pe arena 
internațională, fapt ce ne permite 
să facem un scurt bilanț al sezo-
nului sportiv ajuns la capăt de an. 

În primul rând, vrem să ne 
referim la sportul feminin, care 
poate servi la noi în țară drept 
sursă de inspirație pentru adepții 
unui mod de viață activ și lipsit 
de prejudecăți. Astfel, o evoluție 
de-a dreptul impresionantă în 
acest an a avut-o tânăra luptătoa-
re Anastasia Nichita, care mai 
întâi, în luna februarie, a devenit 
campioană europeană la turneul 
continental ce a avut loc la Roma, 
Italia. Apoi a urmat o lungă peri-
oadă de pauză cauzată de reacția 
autorităților la răspândirea viru-
sului COVID-19, iar zece zile în 
urmă, redutabila atletă, într-o 
manieră de zile mari, a câștigat 
Cupa Mondială de la Belgrad, 
Serbia, eveniment descris de 
subsemnatul în pagina de sport 
a GAZETEI de Chișinău. Evoluția 
atletei noastre, calificată deja la 
Jocurile Olimpice de la Tokyo, 
ne face să așteptăm cu speranță 
și nerăbdare startul celui mai 
important și fabulos eveniment 
sportiv de pe mapamond.

De asemenea, un parcurs de-a 
dreptul extraordinar la Cupa Mon-
dială de lupte au avut conaționa-
lele noastre Maria Eșanu-Cher-
divară și Irina Rîngaci, ale 
căror calm și prestație strălucită 
le-au permis să intre în posesia 
medaliilor de argint. Au impresio-
nat în 2020 canotoarele Daniela 
Cociu și Maria Olărașu, am-
barcațiunea lor sosind a doua la 

finiș pe traseul de 500 m, la etapa 
Cupei Mondiale desfășurate în 
noiembrie, competiție în cadrul 
căreia Serghei Tarnovschi s-a 
impus pe distanța de 1000 m. În 
aceeași lună, Sabina Artemciuc 
a cucerit pentru a doua oară me-
dalia de bronz la Campionatul 
Mondial de sambo. La haltere, 
Elena Cîlcic și Marin Robu 
s-au învrednicit de distincții de 
argint la Cupa Mondială derulată 
în februarie. 

La bărbați, de departe lider în 
topul performerilor din acest an 
este judocanul Victor Sterpu, 
care într-un interval de doar zece 
zile a devenit dublu campion euro-
pean: la Under-23 și la seniori. La 
acest din urmă turneu s-a eviden-
țiat și Denis Vieru, care a cucerit 
„bronzul” european. O evoluție 
deosebit de spectaculoasă a avut 
tenismenul Radu Albot, care pe 
parcursul anului i-a învins pe De-
nis Shapovalov, nr. 12 în ratingul 
ATP, și pe Hubert Hurkacz, nr. 
33 mondial. De asemenea, s-au 
remarcat luptătorii de stil liber 
Mihai Sava (bronz la Europene) 
și Gheorghi Rubaev (argint la 
Cupa Mondială), precum și Ste-
pan Dimitrov (locul III la Cam-
pionatul European de taekwondo 
pe categorii olimpice), Andrian 
Mardare (campion balcanic la 
aruncarea suliței), Ilie Argatu 
(campion european la box printre 
cadeți) ș.a. 

În curând va fi dată publicității 
lista celor mai buni atleți ai anu-
lui, în versiunea Asociației Presei 
Sportive din R. Moldova, însă un 
lucru poate fi afirmat de pe acum: 
Curajul și atitudinea plină de în-
drăzneală a sportivilor noștri ne 
pot servi drept minunat exemplu 
de depășire a unor frici ancestrale 
și devoratoare de imunitate, un 
exemplu că, după lupta chiar și 
cu o boală necruțătoare, putem 
ieși mai puternici din această 
confruntare. 

Iulian BOGATU

Luptătoarele Irina Rîngaci, Anastasia Nichita și Mariana Eșanu-Cherdivară 
(de la stânga la dreapta) Canotoarele Maria Olărașu și Daniela Cociu
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T U T T I - F R U T T I

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

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

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

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

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

I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un studiu finlandez publicat 
vineri sugerează că marea majo-
ritate a persoanelor infectate cu 
virusul SARS-CoV-2 au anticorpi 
în organism chiar și la șase luni 
după infectare, nivelul de anticor-
pi fiind cu atât mai ridicat cu cât 
forma bolii COVID-19 este mai 
gravă, relatează agenția EFE.

Cercetarea, elaborată de In-
stitutul național de sănătate și 
asistență socială din Finlanda 
(National Institute for Health 
and Welfare - THL), a investigat 
867 de adulți testați pozitiv pentru 
COVID-19 în primăvară și relevă 
că 792 dintre ei (91,3%) încă aveau 
anticorpi neutralizanți în sânge la 
cel puțin șase luni după infectare.

Potrivit institutului finlandez, 
rezultatele acestui studiu concor-
dă cu alte investigații recente în 
urma cărora s-au descoperit de 
asemenea anticorpi neutralizanți 
la persoanele infectate, deși can-
titatea totală de anticorpi s-a di-
minuat treptat în lunile ulterioare 
infectării.

Cu toate că încă nu se știe 

cu certitudine, experții cred că 
anticorpii neutralizanți sunt cei 
care dau imunitate împotriva CO-
VID-19, dar deocamdată nu este 
clar ce cantitate a acestora este 
necesară pentru a evita o nouă 
infectare și nici cât timp durează 
această protecție. Durata protec-
ției nu este cunoscută nici în cazul 
noilor vaccinuri mRNA, cum sunt 

cele dezvoltate de Pfizer-BioNTe-
ch și Moderna.

Conform concluziilor preli-
minare ale studiului institutului 
finlandez prezentate în octombrie, 
aproape toate persoanele inves-
tigate aveau anticorpi împotriva 
COVID-19 la patru luni după in-
fectare. 

Agerpres

Majoritatea persoanelor 
au anticorpi și la șase 
luni după infectare

– Știi cum latră un câine sărac?
– N-am, n-am!

Machiajul excesiv ar trebui introdus în Codul 
penal, ca infracțiune de „înșelăciune pe față”.

Nu se mai spune „single”, ci „persoană indepen-
dentă emoțional”.

Gramaticală
El: – Ești cea mai proastă blondă cu care am stat!
Ea: – Se spune „pe care”, idiotule!

Prostul, când a urcat o treaptă mai sus ca tine, 
te scuipă-n cap.

Dar e tot prost, uită că tu ții de scară.

Păcat că oamenii nu-și pot schimba problemele 
între ei.

Toți par să știe exact cum le-ar repara pe ale celorlalți.

– Vecine, ce lucrează soția ta?
– Este prostituată.
– Bă… și ce înseamnă asta?
– Nu știu, dar știu că soția ta o ajută pe a mea… 

când are mult de lucru!

Nu vreau să mă laud, dar când iau salariul, ung 
pâinea pe ambele părți cu pateu!

Moș Crăciun de anu’ ăsta va veni cam pe 10 ia-
nuarie 2021, pentru că va sta 14 zile în izolare, după 
ce intră în țară. Ca să știți!

Necazul nu e că sunt mulți proști pe lume. Pro-
blema e că ei sunt așezați strategic, astfel încât să 
întâlnești măcar câte unul zilnic.

Abia a început școală, dar patru liceeni nu au 
chef de școală și au chiulit împreună de la primele 
ore de clasă. Abia pe la prânz au ajuns la școală 
și i-au spus dirigintelui că în timp ce veneau toți 
spre școală în aceeași mașină au avut o pană la 
un cauciuc.

Profesorul zâmbește înțelegător și le spune:
- Bine că a fost numai asta. Totuși, vestea proastă 

este că ați ratat testul dat de restul clasei. Dar vestea 
bună e că îl puteți da chiar acum, cât clasa e plecată 
la ora de sport. Luați loc în bănci cât mai departe 
unul de altul și scoateți o foaie de hârtie.

Elevii se pregătesc de test. Profesorul începe:
- Prima întrebare: LA CARE CAUCIUC A FOST 

PANA?
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Ideea de echilibru inte-
rior a ajuns să fie o utopie 
pentru tine. Evenimentele 
din viața ta nu te fac decât 
să crezi din ce în ce mai 
mult în tot ceea ce reprezin-
tă eșecul. Totuși, pe alocuri 
găsești unele „ancore” de 
care te agăți pentru a ieși la 
liman. Familia trece prin-
tr-o perioadă dificilă din 
punct de vedere emoțional.

Persoanele apropiate se 
încred în capacitatea ta de 
a discerne binele de rău. Cu 
toate acestea, lucrurile nu 
se întâmplă în direcția la 
care te așteptai. Te lași dus 
de val, acționezi impulsiv, 
oferi „gratuit” insulte și ai 
tendința să fii agresiv cu cei 
care încearcă să afle ce se în-
tâmplă cu tine. Lipsa odihnei 
te-a adus în acest impas.

În acest început de săp-
tămână e posibil să te simți 
tot mai provocat să îți depă-
șești limitele. Indiferent că 
va fi vorba de planul perso-
nal sau de cel profesional, 
vei încerca să scoți la iveală 
acele părți din tine pe care 
încerci să le autolimitezi. 
Viața de familie armonioasă 
este singura constantă din 
viața ta.

Deși de multe ori nu 
vei fi înțeles sau acceptat, 
faptul că te faci auzit este 
suficient pentru tine. Sunt 
sectoare în viața ta în care 
acțiunile pe care le vei face 
te vor ajuta să vezi lucrurile 
într-o manieră mai matură. 
Uranus este catalizatorul 
multor schimbări radicale 
care vor surveni în viața ta 
în perioada următoare.

Mercur retrograd își fina-
lizează ascensiunea și astfel 
reușești să duci la final un 
proiect de suflet în care ai 
investit multă pasiune și 
energie. Îți dorești să poți 
vorbi deschis cu o anumită 
persoană, însă ceva te înfrâ-
nează. Chiar dacă îți dorești 
autenticitate în viața ta, îți dai 
seama că nu reușești să faci 
compromisuri în acest sens.

Deși în acest moment 
totul pare să fie stabil din 
punct de vedere profesio-
nal, totuși nu te simți îm-
plinit. Ești acompaniat de 
o mână de oameni dedicați 
și inimoși, iar tu continui să 
te simți singur. Relațiile cu 
cei dragi pot fi privite ca un 
adevărat catalizator pentru 
împlinirea fiecăruia dintre 
noi. 

Poate în spatele anumitor 
judecăți sau prejudecăți se 
află un blocaj psihic care te 
împiedică să te organizezi 
mai bine. Lipsa de control 
asupra anumitor aspecte îți 
poate induce o stare de an-
xietate. Planurile de vacanță 
sunt foarte bine conturate în 
mintea ta, chiar dacă parte-
nerul de viață nu este sigur 
de ceea ce vrea sa facă.

Limitele rigide impuse în 
raport cu anumite aspecte 
personale își pierd din contur 
odată ce starea de armonie se 
instalează în viața ta. Atunci 
când trebuie să faci compro-
misuri în raport cu propria 
stare de bine, îți dai seama 
că toate realizările tale parcă 
se anulează. Nu mai permite 
celor din jur să îți zdruncine 
echilibrul psihic!

Reușești mereu să te 
adaptezi la contextele în 
care te afli. Prezența lui 
Jupiter în zodia ta are o 
influență evidentă asupra 
lucidității cu care te rapor-
tezi la tot ceea ce trăiești. Îți 
va fi mult mai ușor să faci 
lucrurile ghidat de ceea ce 
simți. Nu ești o fire raționa-
lă, iar cei care te cunosc cu 
adevărat știu aceasta.

Deși nu știi să „joci” de 
pe o poziție defensivă, sunt 
situații în care te lași ghidat 
de intuiție. Prima jumătate 
a săptămânii, în mare par-
te, va fi dedicată dezvoltării 
personale. Weekend-ul se 
anunță încărcat cu tot feluri 
de task-uri administrative, 
dar cu siguranță nu vei re-
nunța la niciun plan stabilit 
cu persoanele dragi. 

Persoanele din jur sunt 
din ce în ce mai critice la 
adresa ta. Este posibil să 
atragi o astfel de atitudine 
din partea celor din jur. În 
plan personal, învață să te 
apreciezi mai mult. Ești 
mult prea exigent cu pro-
pria persoană și așteptările 
pe care le ai de la tine te 
vor îndepărta de adevăra-
tele obiective.

Responsabilitatea înce-
pe să nu mai existe în mo-
delul tău comportamental. 
Problemele cu care ai fost 
nevoit să te confrunți în ul-
tima perioadă te-au ajutat 
să te maturizezi destul de 
mult. Atitudinea familiei 
față de reușitele tale pro-
fesionale îți oferă motivația 
necesară.

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

Știa din spusele lui Grigore că 
Angelica se descurcă la bucătărie, 
că știe să-i organizeze pe ceilalți la 
diverse munci casnice, că de fapt 
fetița, de la vârsta de nouă ani, a 
luat în mâinile sale partea de ac-
tivități ce-i revin unei gospodine. 
O ajută cu drag și vecinele, dacă 
e vorba de ceva mai complicat. 

Nu la copii se gândea Grigore 
când a cerut-o de nevastă. Voia 
bărbatul să aibă o familie comple-
tă. Să primească oaspeți cu nevas-
tă în capul mesei, să se ducă cu ea 
la braț pe la rude și prieteni, dorea 
o muiere în pat, una curățică și 
frumoasă la vedere. Tocmai așa i-a 
părut Cristina. Și apoi, de cum a 
văzut-o, inima a început să-i bată 
mai repede, parcă nu-i ajungea 
aer să respire. Indiferent o vor 
sau nu copiii, el n-o să-i permită 
să plece de lângă dânsul.

Copiii o boicotează 
pe Cristina

Așa că s-a uitat la ei cum stă-
teau lipiți unul de altul și le-a spus 
răspicat: „De azi înainte, Cristina 
va trăi cu noi, va fi mama voastră 
și soția mea”. Angelica a dat să 

spună ceva, dar Grigore i-a în-
chis gura: „Nu se discută treaba 
asta! Să n-o supărați voi și o să 
vă împăcați de minune”. Au in-
trat în curte, în casă. Cristina a 
rămas uimită de cât de îngrijită 
era gospodăria. Tot lucrul la locul 
lui, peste tot măturat, spălat. La 
bucătărie ordine, ba și o mâncare 
fierbea pe plită.

Dar greu i-a fost până a câș-
tigat încrederea copiilor… Dacă 
dădea să-l mângâie pe careva din 
ei, se strângeau ghem ca aricii. 
O dată n-au salutat-o primii. De 
se întâmpla să le facă observație, 
imediat i se jeluiau lui Grigore, 
chipurile vidma asta ne nedrep-
tățește! Grigore își cunoștea 
odraslele, așa că le asculta cu ju-
mătate de ureche. Lui îi era dragă 
Cristina și n-ar fi alungat-o din 
casa lui niciodată. Odată chiar i-a 
spus Angelei: dacă o supărați și 
pleacă de la noi, vă dau la școa-
la-internat și am să vă iau acasă 
numai în vacanțe.

Cristina se întoarce 
în casa părintească

Zic, până s-au obișnuit unii cu 
alții a trecut mai bine de un an, 
perioadă grea pentru Cristina. Cu 
atât mai mult cu cât nici femeile 
din mahala nu țineau cu ea, ba 
chiar simțea nevasta că cineva le 
montează împotriva ei. Pentru că 
uneori odraslele lui Grigore nu i 
se supuneau deloc, făceau invers 
ce le spunea ea. 

După venirea ei în familie 
niciun lucru nu era la locul lui. 
Striga Grigore și la ea, și la copii, 

Mama vitregă (2)
uneori se apuca bărbatul de cap 
și bolmojea: la casa de nebuni și 
tot e mai bine decât aici. Iată că 
moare tatăl Cristinei, până atunci 
îngrijea de el o mătușă pe care o 
plătea fata – îi mai dădea o pensie 
la cea pe care o avea.

Acum, dacă murise moșnea-
gul, Cristina s-a cerut acasă de 
la Grigore, chipurile să pună la 
punct averea, să vândă gospodă-
ria moșului. Știi bine, i-a spus ea, 
sunt unicul copil și trebuie să am 
grijă de toate. În gândul ei însă își 
luase rămas bun de la Grigore și 
familia lui. Într-un an și jumă-
tate se umpluse de venin și și-a 
zis: decât așa mai bine singură! 
Nici să bănuiască Grigore ce-i în 
sufletul femeii.

I s-a lehămetit de măritiș 

Dar iată că trece o săptămână, 
două, trei și nu mai vine Cristina 
la el. Se duce bărbatul să vadă ce-i 
la mijloc și o găsește prășind în 
grădină într-o rochie scurtă, cu 

picioarele goale și așa-i veni lui 
s-o pună la pământ și s-o iubească, 
că n-a rezistat ispitei. Dar oricum 
n-a convins-o pe Cristina să se 
întoarcă la el și la copiii lui. Femeii 
i se lehămetise de măritiș. Trăia 
de una singură, făcea ce voia și 
nu-i mai trebuia nimic!

Dar uite că lui Grigore trea-
ba asta nu-i plăcu deloc. Atât de 
mult se supărase că, întorcându-se 
acasă, le-a poruncit copiilor: ori o 
aduceți pe Cristina înapoi, ori vă 

trimit să trăiți la bunica voastră 
la țară. O să-i plătesc cât va spune 
ea, dar n-am ochi să vă mai văd. 
El, care până atunci vorbea despre 
odraslele lui cu atâta dragoste, de 
dragul Cristinei s-ar fi lepădat de 
ele. Și le-a spus-o la modul serios.

La 42 de ani, 
a devenit mamă

Pentru că din ziua ceea nu le-a 
mai vorbit. Venea de la serviciu, 
cobora în beci și se îmbăta criță. 
Nu-i mai păsa că Angelica duce 
gospodăria mai bine ca niciodată, 
nici că fecioru-său Costică a ajuns 
să câștige un concurs republican 
la geografie și că va pleca într-o 
călătorie, n-a mai chemat medicul 
la cel mic atunci când s-a îmbolnă-
vit. Zic, nu-i mai păsa de nimic. O 
voia pe Cristina lângă dânsul, dar 
ea nu se dădea convinsă.

„De ce să mă bag cu de-a sila în 
sufletele lor? – zicea femeia. – Cu 
tine n-am nimic. Vrei să mă vezi? 
Vino oricând, la tine însă nu mă 
întorc.” Dacă au văzut copiii că-i 
rău și rău, și-au luat inima în dinți 
și au venit toți la ea acasă și au 
jurat că au s-o asculte și, dacă vrea 
ea, și mamă o să-i spună, numai 
să vină la tatăl lor, să stea toți 
împreună, căci tata bea de rupe. 

Și au tot venit până s-a întors 
Cristina la Grigore. Să nu vă în-
chipuiți că toate problemele cu 
copiii s-au rezolvat, după cum 
au promis ei, dar oricum era mai 
bine. Trăiesc împreună de zece 
ani și Cristina i-a mai născut un 
copil lui Grigore. La 42 de ani, a 
devenit mamă.
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Luni, 28 decembrie
 
TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.50 Colinde
11.00 Gala umorului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Breaking Fake News
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Filler călătorie
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cantec și poveste
16.00 Amintiri pe sub masca în 
pași de dans, într-un an pandemic, 
cand Iașii nu pot fi în Carnaval…
16.50 Discover România
17.00 Iarna amintirilor
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Documentar: Chipurile 
româniei
19.50 Colinde
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 România 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Un Crăciun de tot râsul
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Un Crăciun de tot râsul
03.30 România… în bucate
04.00 Iarna amintirilor
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Documentar: Chipurile 
româniei

TVR 1

06.55 Dosar România
07.55 Politică și delicatețuri
08.55 Exclusiv în România
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Craiova
10.45 Serial
12.00 Teleshopping
12.30 Port valoare și splendoare, 
ep. 2
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula

13.20 Vorbește corect!
13.30 Guști! Și apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
14.00 Telejurnal Știri
15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbește corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.10 Film: Fără întoarcere
23.50 MomentArt
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Guști! Și apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
02.10 Film: Fără întoarcere
03.40 Pro Patria
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
05.00 Eu pot!
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Festivalul de circ de la Mon-
te-Carlo Ediția 41
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Descălecați în Carpați
14.10 Film: Sissi
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu știai
17.00 România… în bucate
17.30 Frați de viță
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!

20.00 Câștigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câștigă România!
01.10 Film: Secretul lui Bachus
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi?
14.15 F/d
14.45 Ansamblul Concertino
16.00 Zona ARS
16.30 Tezaur
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.40 Acasă de sărbători colindăm
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Dor de voi. Emisiune 
muzicală
23.05 Știri Externe
23.30 Serial La patru ace

Minimax

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

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chisinau
07.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 In Profunzime
22.30 Film Jiu Jitsu
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Mosul cel rău
02.40 Lecții de viața
03.40 La Măruță
05.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV

14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.15 La Bloc
23.15 România, te iubesc!
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Lecții de viața
05.30 Superspeed

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
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 orei15
15.15 Tur Retur
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei17
17.30 Renegat
18.00 AgriCool
19.00 Jurnalul orei19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.00 Jurnalul orei23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Ora de Ras
02.00 Dora Show
03.00 Jurnalul orei3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Vanturile, Valurile

TV8

06.00 Наша американская 
история
07.10 Știri de week-end
08.00 Х/ф Большая свадьба
09.45 Teleshopping
10.00 Ждем в гости
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Свадебный переполох
14.15 Ediție specială cu Sergiu 
Niculiță
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Человек ноября
17.40 Reporter de Gardă
18.00 Cutia neagră. Plus
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф В пути
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Știrile TV8
02.45 Cutia neagră
04.00 Х/ф Свадебный переполох

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Pe taramul dorintei
09.00 Teleshopping
09.15 Serial In ritmul vieții
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 vieții
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinței
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial In ritmul vietii
22.00 Serial Inimă de țigan
23.30 Serial Betty în New York
01.30 Serial Jurnalele vampirilor
05.30 Ce se întâmplă, doctore?

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 6
08.45 Film: CRĂCIUNUL FER-
MECAT
10.45 Film: COLȚ ALB
12.45 Teleshopping
13.00 Știri

13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Film: UN CRĂCIUN DE 
POMINĂ
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
471
17.15 Serial: Clanul, ep. 6
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
474
20.00 Serial: Dragostea găsește o 
cale, ep. 6
21.00 Film: LEGIUNEA DE 
ONOARE
23.00 Film: BLUE VALENTINE
01.30 Ediție specială de Crăciun 
- part 2
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.00 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

05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Т/с Одна за всех
09.30 Robots
11.15 Teleshopping
11.30 Т/с Воронины
13.30 Ice age
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 Т/с Отель Элеон
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Улетный экипаж
19.30 Т/с Психологини
21.30 Т/с Родком
22.30 Шоу Уральских пельменей
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Marți, 29 decembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.50 Colinde
11.00 Dosar România
12.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Filler călătorie
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cantec și poveste
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Iarna amintirilor
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Documentar: Chipurile 
româniei
19.50 Colinde
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 România 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Silent Night Concert
00.50 Colinde
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dosar România
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Iarna amintirilor
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Documentar: Chipurile 
româniei

TVR 1

06.55 Dosar România
07.55 Politică și delicatețuri
08.55 Exclusiv în România
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 

Craiova
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Port valoare și splendoare, 
ep. 3
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbește corect!
13.30 Guști! Și apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
14.00 Telejurnal Știri
15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbește corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Pistoale 
însângerate
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Guști! Și apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
02.10 Politică și delicatețuri
03.00 Dosar România
03.50 Sport
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
05.00 Adevăruri despre trecut
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Festivalul de circ de la Mon-
te-Carlo Ediția 41
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Festivalul Mondial al Circului 
de mâine Ediția a 38-a
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 România… în bucate
17.30 Frați de viță
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câștigă România!
01.10 Film: Dragoste la persoana 
a treia 136’
03.35 Telejurnal
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Chișinău: ieri și azi

09.45 Vector european
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Cuvintele credinței
11.45 Acasă de sărbători colindăm
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 F/d
15.00 Dor de voi. Emisiune 
muzicală
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda Bugeacului
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.40 Ediție specială
21.00 Știrile
21.20 stil nou
21.50 Respiro

22.00 Știrile (rus.)
22.20 Erudit cafe
23.00 Știri Externe
23.25 Evantai folcloric

Minimax

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

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Teleshoping
13.30 In Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Al șaptelea fiu
23.00 Film Nu respira!
01.00 Știrile Pro TV
01.40 The Artist Awards 2020
02.40 Serial Asta-i povestea
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.15 La Bloc
23.15 ApropoTv
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Lecții de viața
05.30 Arena bucătarilor

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei7
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 orei15
15.15 Tur Retur
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei17
17.30 Renegat
18.00 Savoare la Maximum
19.00 Jurnalul orei19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Dora Show (partea 1)
23.00 Jurnalul orei23
00.00 Dora Show (partea 2)
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Ora de Ras
03.00 Jurnalul orei3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Secretele Puterii

TV8
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06.00 Cutia neagră
07.10 Știrile TV8
08.00 Х/ф В пути
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Погружение
14.15 Наша американская 
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Съемки в Палермо
17.45 Cutia neagră
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Глава 27
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Știrile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф Погружение

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial: erial: 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 și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinței
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial In ritmul vietii
22.00 Serial Inimă de țigan
01.30 Serial Jurnalele vampirilor
05.30 Ce se întâmplă, doctore?

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o 
cale, ep. 6
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 6
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
472
17.15 Serial: Clanul, ep. 7
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
475
20.00 Serial: Dragostea găsește o 
cale, ep. 7
21.00 Film: INVINCIBILII 2: 
TRĂDAREA
23.30 Film: LEGIUNEA DE 
ONOARE
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с 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 Т/с Одна за всех
09.30 Ice age
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Воронины
13.30 Ice age: the meltdown
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 Т/с Улетный экипаж
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Улетный экипаж
19.30 Т/с Психологини
21.30 Т/с Родком
22.30 Шоу Уральских пельменей
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Miercuri, 30 decembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.50 Colinde
11.00 Profesioniștii…
12.00 Politică și delicatețuri
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România veritabilă
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Filler călătorie
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cantec și poveste
16.00 Împreună lângă brad
17.00 Iarna amintirilor
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Documentar: Chipurile 
româniei
19.50 Colinde
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 Memorialul durerii
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Drag de România mea!
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Profesioniștii…
03.00 Politică și delicatețuri
04.00 Iarna amintirilor
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Documentar: Chipurile 
româniei

TVR 1

06.55 Dosar România
07.55 Politică și delicatețuri
08.55 Exclusiv în România
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Port valoare și splendoare, 
ep. 4
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
13.20 Vorbește corect!
13.30 Guști! Și apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
14.00 Telejurnal Știri
15.10 Conviețuiri
16.55 Serial: Furtună la palat
18.15 Serial: Comisarul Rex: era 
glaciară
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport Meteo
21.00 Gala premiilor Masca de Aur
21.55 Viața bate câmpii
22.35 Film: Cască ochii sau o-ncur-
ci! Nu QR
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex: era 
glaciară
02.30 Guști! Și apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
02.55 Dosar România
03.45 M. A. I. aproape de tine
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport
05.00 Garantat 100%
05.55 România veritabilă, ep. 3
06.20 Izolați în România Special

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Festivalul de circ de la Mon-
te-Carlo Ediția 42
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților

13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Reteaua de idoli
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 România… în bucate
17.30 Frați de viță
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câștigă România!
21.10 FilmDistracție la rece
22.50 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Câștigă România!
00.50 Festivalul de circ de la Mon-
te-Carlo Ediția 41
02.45 România… în bucate
03.10 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda Bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Ediție specială
12.15 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Acasă de sărbători
14.30 F/d
15.00 La noi în sat
15.35 Respiro
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Gala de Revelioon. Spectacol 
de la Teatrul Național de Operă și 
Balet Maria Bieșu
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.40 Prin muzică în Europa
21.00 Știrile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Film Noroc chior
23.50 Știri Externe

Minimax

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

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă

19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Condamnat sa ucida
23.00 Film Expresul zapezii
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Serial Asta-i povestea
02.40 Film Mame bune și nebune
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.15 La Bloc
00.30 Acasă la Români
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Lecții de viața
05.30 Ce se întâmplă, doctore?

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei7
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 orei15
15.15 Tur Retur
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Cealalta Basarabie
19.00 Jurnalul orei19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

06.00 Politiсa
07.10 Știrile TV8
08.00 Х/ф Глава 27
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Зачем мы женимся?
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Стукач

17.45 Politiсa
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Медовый месяц 
Камиллы
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Știrile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф Зачем мы женимся?

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Pe taramul dorintei
09.00 Teleshopping
09.15 Serial 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 și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinței
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial In ritmul vietii
22.00 Serial Inimă de țigan
23.30 Serial Betty în New York
01.30 Serial Jurnalele vampirilor
05.30 Ce se întâmplă, doctore?

Național

06.00 Vouă

06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o 
cale, ep. 7
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 7
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
473
17.15 Serial: Clanul, ep. 8
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
476
20.00 Film: EU, FRANKENSTEIN
22.00 Film: SHANGHAI
00.15 Film: INVINCIBILII 2: 
TRĂDAREA
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с 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 Т/с Одна за всех
09.30 Ice age: the meltdown
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Воронины
13.30 Ice age: dawn of the dino-
saurs
15.15 Teleshopping
15.30 Т/с Улетный экипаж
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Улетный экипаж
19.30 Т/с Психологини
21.30 Т/с Родком
22.30 Шоу Уральских пельменей
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Joi, 31 decembrie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.50 Iarna amintirilor
12.00 Politică și delicatețuri
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Adevăruri despre trecut
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Filler călătorie
14.55 Vorbește corect!
15.00 Concert Două lumi
17.00 Ieri, azi, maine Ziua Televizi-
unii Române
17.50 Colinde
18.00 Telejurnal Moldova
18.45 Gala premiilor Masca de Aur
19.30 Viața bate câmpii
20.00 #Împreună de Revelion Gala 
Revelioanelor de altădată
21.00 #Împreună de Revelion Gala 
Telerevelioanelor de altădată
23.30 #Împreună de Revelion Fue-
govelionColecția de Anul Nou
01.00 FuegovelionColecția de Anul 
Nou
02.45 Un Revelion de tot râsul
04.10 Noaptea asta, nimeni să nu 
doarmă! Cântece de petrecere
06.30 Alaiuri de Anul Nou la Straja

TVR 1

06.55 Dosar România
07.55 Politică și delicatețuri
08.55 Exclusiv în România

09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Beethoven 250 - Concert 
aniversar
13.30 Guști! Și apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
14.00 Telejurnal Știri
15.10 Akzente
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Gala premiilor Masca de Aur
19.15 Viața bate câmpii
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport Meteo
21.00 Vedeta populară
23.00 Revelion la mine ACAS’
00.50 Un Revelion de tot râsul
02.08 Noaptea asta, nimeni să nu 
doarmă!
04.28 Telecinemateca Pistoale 
însângerate
06.01 Festivalul Internațional 
Cerbul de Aur, 2019

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Festivalul de circ de la Mon-
te-Carlo Ediția 42
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Festivalul Mondial al circului 
de mâine Ediția a 38-a
16.00 Serial: Glasul inimii

16.50 Poate nu știai
17.00 România… în bucate
17.30 Frați de viță
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #Impreună de RevelionGala 
Telerevelioanelor
21.00 #Impreuna de RevelionGala 
Telerevelioanelor
23.30 #Impreuna de Revelion Fue-
govelionColectia de Anul Nou
02.45 Film: Atenție, nu ne supărați!
04.25 Petrecerea Clejanilor I
05.15 Ia, mai toarna un paharel!
06.00 An Nou cu bucuriepartea I

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Acasă de sărbători
09.50 Zoom, zoom, Moș Crăciun!
11.35 Film Vecinul meu Totoro
13.00 Miezul zilei
13.20 Concertul de Anul Nou 
Orchestra Folclor
14.05 Moldovenii de pretutindeni
14.35 Acasă de sărbători
14.55 File de poveste
15.45 Erudit cafe
16.30 stil nou
17.00 Știrile (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 Știrile
21.20 Vis de iarnă. Emisiune muzi-
cală Fraților Advahov
23.50 Mesaj de felicitare al Preșe-
dintelui Republicii Moldova Maia 
Sandu

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.20 Spirit Cu sufletul liber
06.45 Masha și ursul
07.35 Talking Tom și prietenii lui
08.30 Barbie în Tabără de Muzîca
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune

P R O G R A M E  T V
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11.10 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.40 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.05 Lassie
12.35 Curiosul George
13.30 Pettson și Findus
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.55 Lego - Prietenele din 
Heartlake City
17.25 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
18.00 Masha și melodiile ei
18.08 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie în Tabără de Muzîca
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.25 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu și Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Film Aventurile Capitanului 
Underpants
12.30 Teleshopping
12.45 Film Chior sa fii, noroc sa ai!
14.15 Film Avem un zoo!
16.45 Teleshopping
17.00 Film Pup-o, ma!
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Las Fierbinți
22.00 Film Mame bune și nebune 2
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Serial Asta-i povestea
03.00 Film Copilul 44
04.40 Film Inamicul statului

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 La Măruță
12.00 Arena bucătarilor
12.30 ApropoTv
13.15 Acasă la Români
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
16.15 Campiontul Național de drift
18.00 Acasă la Români
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.15 La Bloc
23.15 Teleshopping
23.45 The Concert - Drive in
00.30 Acasă la Români
01.15 ApropoTv
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 The Concert - Drive in
05.40 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei7
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 orei15
15.15 Tur Retur
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei17
17.30 Chopin în Duszniki-Zdroj
19.00 Jurnalul orei19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Lupta’n bucate
23.00 Jurnalul orei23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

06.00 Politiсa
07.10 Știrile TV8
08.00 Х/ф Медовый месяц 
Камиллы
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Dincolo de Nistru
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Иностранец
14.15 Наша американская 
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Яркая звезда
17.45 Politiсa
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Замерзшая из Майами

21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Concert
01.30 Новости
02.00 Știrile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф Иностранец

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Pe taramul dorintei
09.00 Teleshopping
09.15 Serial 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 și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinței
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial In ritmul vietii
22.00 Serial Inimă de țigan
23.30 Serial Betty în New York

01.30 Serial Tânăr și nelinisti
02.30 Serial Inimă de țigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Doctorul casei
05.00 Serial Pe taramul dorintei

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 8
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
474
17.15 Serial: Clanul, ep. 9
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
477
20.00 Film: ULTIMUL SOLDAT
22.00 Revelion
02.00 Film: SHANGHAI
04.00 Film: BLUE VALENTINE

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 națională
10.00 Ice age: dawn of the dino-
saurs
11.45 Teleshopping
12.00 Т/с Воронины
13.30 Ice age: continental drift
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 Т/с Улетный экипаж
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Улетный экипаж
19.30 Т/с Психологини
21.30 Т/с Родком
22.30 У всех на виду
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Vineri, 1 ianuarie

TVR Moldova

07.00 La Bogdănești de Sf. Vasile
08.15 Haida hai cu veselie
09.00 Festivalul Internațional 
Cerbul de Aur, 2019
10.05 #Împreună de Revelion Gala 
Revelioanelor de altădată
11.00 #Împreună de Revelion Gala 
Telerevelioanelor de altădată
13.10 #Împreună de Revelion Fue-
govelionColecția de Anul Nou
14.30 FuegovelionColecția de Anul 
Nou
16.05 Revelion la mine ACAS’
17.50 Colinde
18.00 Telejurnal Moldova
18.45 Festivalul Internațional 
Cerbul de Aur, 2019
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
21.00 Vedeta populară
23.15 Gala premiilor Masca de Aur
00.00 Dăruiește Românie!
01.25 Revelion la mine ACAS’
03.05 Vedeta populară
05.15 Telejurnal Moldova
06.10 Festivalul Internațional 
Cerbul de Aur, 2019

TVR 1

07.10 Festivalul Internațional 
Cerbul de Aur, 2019
08.15 Bine faci, bine găsești!
09.05 Colinda Desen animat
09.35 Aripi de hârtie Desen animat
10.10 Film: Inventatorul de jocuri
12.00 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
12.15 Concertul de Anul Nou al 
orchestrei filarmonice din Viena
13.00 Telejurnal
13.15 Concertul de Anul Nou al 
orchestrei filarmonice din Viena
14.50 Noaptea asta, nimeni să nu 
doarmă!
16.50 Revelion la mine ACAS’
18.30 Film: Vis de iarnă
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei 
Sport Meteo
21.10 Nu uita ca esti român! Anul 
Nou cu bucurie
23.00 Film: Răzbunarea unui hoț
00.30 Film: Vis de iarnă
01.55 Guști! Și apoi mănânci cu 
chef Alex Petricean
02.20 Film: Răzbunarea unui hoț
03.50 Discover România
04.05 Film: Inventatorul de jocuri
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 An Nou cu bucuriepartea 
a-II-a
08.00 Repere sacre Solemnitatea 
Sfintei Fecioare Maria, Născătoare 
de Dumnezeu
08.50 Teleshopping
09.00 Film: Atenție, nu ne supărați!
10.38 Stelele circului din Beijing: 
legenda lui Mulan
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Dacă doriți să revedeți!
16.00 Distractiile lui Cazacu
16.30 FilmRivale pe gheață
18.00 Câștigă România!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Dacă doriți să revedeți!
21.40 Daca doriti sa revedeti!
23.35 Stelele circului din Beijing: 
legenda lui Mulan
01.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.50 România… în bucate
03.15 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu știai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Sub același cer
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Concertul de Anul Nou 
Orchestra Folclor
09.55 Chișinău: ieri și azi
10.05 Serial Dragoste de ochii lumii

10.50 Desene animate Aventurile 
lui Sammy
12.15 Concertul de Anul Nou al 
Orchestrei Filarmonicii din Viena
14.45 File de poveste
15.40 Acasă de sărbători
16.00 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.40 La balul dintre ani
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
21.45 Să petrecem împreună
22.15 Știrile (rus.)
22.20 Film Îmblânzirea scorpiei

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.20 Spirit Cu sufletul liber
06.45 Masha și ursul
07.35 Talking Tom și prietenii lui
08.30 Barbie (tm) în Pantofii Roz 
de Balerina
09.50 Masha și ursul
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în 
misiune
11.10 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.40 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.05 Lassie
12.35 Curiosul George
13.30 Pettson și Findus
14.45 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.55 Lego - Prietenele din 
Heartlake City
17.25 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
18.00 Masha și melodiile ei
18.08 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie (tm) în Pantofii Roz 
de Balerina
21.20 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.30 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
00.49 Denver, ultimul dinosaur

01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Masha și ursul
02.49 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Talking Tom și prietenii lui
04.00 Masha și ursul
04.49 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.20 Știrile Pro TV
07.00 Film Pup-o, ma!
09.15 Teleshopping
09.30 Film Peter Pan
11.30 Film Plan de joc
13.15 Teleshopping
13.30 Film Mereu la prima 
Întâlnire
15.15 Film Ocolul Pamantului în 
80 de zile
17.00 Teleshopping
17.15 Film Mr. Bean - o comedie 
dezastru
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Infernul din zgarie-nori
23.00 Film A doua sansa
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Film Proiectul X
03.00 Film Sefa
04.40 Film Mereu la prima 
Întâlnire

ProTV InterNațional

06.30 Arena bucătarilor
07.00 Vorbește lumea
08.45 România, te iubesc!
09.45 ApropoTv
10.30 Superspeed
11.00 La Măruță
12.30 Acasă la Români
13.15 Selly & 5 Gang Concert
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
16.00 Campiontul Național de drift
18.00 Acasă la Români
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
22.00 State de România
22.45 La Bloc

23.45 Teleshopping
00.15 România, te iubesc!
01.00 Acasă la Români
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.30 State de România
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei7
08.00 Popcorn Show
10.00 Black and White
11.15 Teleshopping
11.30 Tur Retur
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei15
15.15 Teleshopping
16.00 Micii Bucatari
16.30 Interetnica
19.00 Jurnalul orei19
20.00 Santa Lucia - concert de 
Craciun
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Asfalt de Moldova

TV8

06.00 Politiсa
07.10 Știrile TV8
08.00 Х/ф Замерзшая из Майами
09.45 Teleshopping
10.00 Serial Familia
11.45 Teleshopping
12.00 Х/ф Миф
14.15 Наша американская 
история
14.45 Teleshopping
15.00 Iubește viața
17.00 Ediție specială cu Sergiu 
Niculiță
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Concert Lupii-inimă săl-
batică
21.45 Х/ф Любите Куперов
22.45 Новости
23.15 Х/ф Любите Куперов
00.20 Нью-Йорк, New York
02.00 Știrile TV8
02.45 Х/ф Бэндслэм
05.00 Х/ф Миф

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Pe taramul dorintei
09.00 Teleshopping
09.15 Serial 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: în ritmul vietii
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinței
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial In ritmul vietii
22.00 Serial Inimă de țigan
23.30 Serial Betty în New York
01.30 Serial Tânăr și nelinisti
02.30 Serial: erial: Inimă de țigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Doctorul casei
05.00 Serial Pe taramul dorintei

Național

06.00 Serial: Serial: Destine rătăci-
te, ep. 465
07.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
07.30 Serial: Clanul, ep. 9
08.45 Tradiții de la bunica
10.30 Start revelion
14.15 Film: INSULA COMORII
16.15 Film: COLȚ ALB
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
478
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 7
21.00 Film: TOMIRIS - PRINȚE-
SA RĂZBOINICĂ PREMIERA PE 
ȚARĂ
23.30 Film: EU, FRANKENSTEIN
01.15 Poamă acră
03.00 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

05.30 Telemagazin. Oferta zilei
06.30 Reporter
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Fluieras Acasa
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 Concedrt Fluieraș 2020
01.00 Мистические истории

STS Mega

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Шоу Уральских пельменей
10.00 Т/с Воронины
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Воронины
13.30 Утро на СТС
14.30 Т/с Одна за всех
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 Т/с Улетный экипаж
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Улетный экипаж
19.30 Т/с Гости из прошлого
22.30 Шоу Уральских пельменей
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC

Sâmbătă, 2 ianuarie

TVR Moldova

07.20 Iaca vin colindatorii
08.05 Hai la noi în Bucovina
09.00 Mic dejun cu un campion
10.00 Cap de afiș
12.00 Teatru TV
13.50 Colinde
14.00 Telejurnal Știri
14.20 Exclusiv în România
15.00 Un Revelion de tot râsul
16.30 Film: Buletin de București
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Reteaua de idoli
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Colinde
21.10 Nu uita ca esti român! Anul 
Nou cu bucurie
23.00 Film: Buletin de București
00.30 Exclusiv în România
01.10 Cap de afiș
03.10 Colinde
03.20 Nu uita ca esti român! Anul 
Nou cu bucurie
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Reteaua de idoli

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 România veritabilă, ep. 3
08.30 Port valoare și splendoare, 
ep. 5
09.00 Vreau să fiu sănătos!
10.10 Desene animate: Aventurile 
lui Mark Twain
11.45 Dacă doriți sa revedeți… 
Filler
11.55 Obiceiuri de iarnă Best of
12.00 Petmania, ep. 1
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ai luat plasă! Sez. 1, ep. 3
15.30 Film: Toby și iepurașul de 
pluș
17.10 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Un comisar acuză
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniștii…
01.00 Film: Toby și iepurașul de 
pluș
02.30 Film: Un comisar acuză
04.20 Sport
04.30 Desene animate: Aventurile 
lui Mark Twain
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Strop și balonaș
09.00 MotorVlog
09.30 Generația Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică

P R O G R A M E  T V



Vineri / 25 decembrie / 2020GAZETA de Chișinău

23

12.00 Descălecați în Carpați
12.30 Cap compas
13.10 Film: Dragoste fără internet
14.40 Iarna amintirilor
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Frați de viță
17.30 MotorVlog
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Sissi, tânăra împără-
teasă
22.00 Serial: Hotel imperial
23.00 Distractiile lui Cazacu
23.35 Zile cu stil
00.30 Film: Rivale pe gheață
02.00 Serial: Hotel imperial
02.55 România… în bucate
03.20 Telejurnal
03.50 E vremea ta!
04.10 Serial: Strop și balonaș
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu știai
06.00 Generația Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Rosie și 
prietenii săi
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Acasă de sărbători
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 Acasă de sărbători
15.20 F/d
15.45 Acasă de sărbători
16.00 Artelier
16.30 Art - club
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Film Botez
22.45 Știrile (rus.)
23.05 Zapovednik
23.20 Concert în Europa

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.20 Spirit Cu sufletul liber
06.45 Barbie Dreamtopia
07.10 Barbie DreamHouse Adven-
tures
08.05 Barbie: Prințesa perlelor
09.25 Barbie Fairytopia: Mermai-
dia
10.50 Eu și cei 7 pitici
11.40 Eu și Mia
12.35 Curiosul George
13.30 Pettson și Findus
14.45 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.55 Lego - Prietenele din 
Heartlake City
17.25 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
18.00 Masha și melodiile ei
18.08 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie: Prințesa perlelor
21.20 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.30 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
00.49 Denver, ultimul dinosaur
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Masha și ursul
02.49 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Talking Tom și prietenii lui
04.00 Masha și ursul
04.49 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.20 Știrile Pro TV
07.00 Film Game plan
09.00 Teleshopping
09.15 Film Odrasla lui tata
11.00 Film Around the World 80 
Days
13.00 Teleshopping
13.15 Film Da mai departe
15.30 Film Intr-un suflet
17.00 Teleshopping
17.15 Film Second Act
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chisinau
21.00 Film Atac de Ziua națională
23.00 Film Sefa
01.00 Știrile Pro TV Chisinau
01.40 Film Marele Gatsby
03.00 Film Da mai departe
04.40 Film Intr-un suflet

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Vorbește lumea
08.45 Acasă la Români
09.30 Selly & 5 Gang Concert
10.15 La Măruță
11.45 The Concert - Drive in
12.30 Ce spun românii
13.15 Teleshopping
13.30 ApropoTv
14.15 Lecții de viața
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 Știrile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinți
21.30 State de România
22.30 La Bloc
23.00 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecții de viața
01.00 Arena bucătarilor
01.30 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 State de România
04.45 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei7
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 Bucat ari
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Dora Show
04.00 Asfalt de Moldova

TV8

07.00 Reporter de Gardă
07.10 Știrile TV8
08.00 Serial Familia
10.00 Ждем в гости
10.30 Teleshopping
10.50 Autoblog
11.20 Efect 9.6
12.10 Teleshopping
12.30 Х/ф Хотел бы я быть здесь
14.40 Teleshopping
15.00 Х/ф Помни меня
17.00 Ediție specială cu Sergiu 
Niculiță
17.45 Concert etno
19.00 Știri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Regionalii
22.30 Х/ф Любой ценой
00.20 Știri de week-end
01.00 Regionalii
01.50 Х/ф Книжный клуб
03.30 Știri de week-end
04.00 Х/ф Песня имен

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial: rial: 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 și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinței
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial In ritmul vietii
22.00 Serial Inimă de țigan
23.30 Serial Betty în New York
01.30 Serial Tânăr și nelinisti
02.30 Serial Inimă de țigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Doctorul casei
05.00 Serial Pe taramul dorintei

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 
476
08.45 Tradiții de la bunica
10.30 Film: INSULA COMORII
12.30 Film: COLȚ ALB
14.45 Film: CHEMAREA STRĂBU-
NILOR 3 D PREMIERA PE ȚARĂ
16.45 Film: MUNE: GARDIANUL 
LUNII
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
479
20.00 Film: HACHIKO: POVES-
TEA UNUI CÂINE
22.00 Film: ULTIMUL SOLDAT
00.00 Start revelion
03.45 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.00 Vorbe bune cu Lilu
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Поле Чудес
10.00 Т/с 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, 3 ianuarie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Desen animat: Colinda
10.00 Desen animat: Aripi de hârtie
10.30 Cap de afiș
12.00 Viața satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.20 Exclusiv în România
15.00 Dăruiește Românie!
16.30 Film: Căsătorie cu repetiție
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Câștigă România!
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Colinde
21.10 Nu uita ca esti român! Anul 
Nou cu bucurie
23.00 Film: Căsătorie cu repetiție
00.20 Exclusiv în România
01.00 Drag de România mea!
02.50 Viața bate câmpii
03.20 Nu uita ca esti român! Anul 
Nou cu bucurie
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Câștigă România!

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria

10.10 Film: Cele patru diamante 
Nu QR
11.50 Cântece de sărbătoare
12.00 Viața satului Best of
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
15.30 România veritabilă de fol-
clor, ce reunește muzică și dansuri 
tradiționale din Maramureș, Apu-
seni, Transilvania, Oltenia, Vrancea 
și Dobrogea
15.55 Izolați în România
16.25 Un Revelion de tot râsul
17.50 FilmSecrete îngropate NU 
QR
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constan-
tin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Nu uita ca esti român! Anul 
Nou cu bucurie
23.00 Garantat 100%
00.00 Teatru TV
02.00 Bine faci, bine găsești!
02.50 Teleenciclopedia
03.35 Sport
03.45 Izolați în România
04.10 Universul credintei
05.55 Meteo
06.00 Ai luat plasă!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica a II-a 
de Crăciun
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Frați de viță
12.30 Sănătate cu de toate
13.00 Gala umorului
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Secretul lui Nemesis
22.10 Film: Drumul spre libertate 
90’
00.00 MotorVlog
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Dragoste fără internet
02.35 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Ferma
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Moldova de Patrimoniu
09.40 Poezii
10.00 Ring star
11.00 F/d
11.30 Acasă de sărbători cu Moș 
Crăciun
11.40 La datorie
12.05 File de poveste
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 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău: ieri și azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Maria Sarabaș la o aniversare
21.00 Știrile
21.20 Spectacol muzical Un Crăcin 
mai bun
22.15 Știrile (rus.)
22.35 O seară de vis
23.35 Zapovednik
23.50 Purtătorii de cultură
11.00 Știrile

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
06.20 Spirit Cu sufletul liber
06.45 Barbie Dreamtopia
07.10 Barbie: Dreamhouse Ad-
ventures

08.05 Barbie Fairytopia: Mermai-
dia
09.30 Barbie: Prințesa perlelor
10.50 Eu și cei 7 pitici
11.40 Eu și Mia
12.35 Curiosul George
13.30 Echantimals: Secretele din 
Valea Zăpezilor
14.20 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.55 Lego - Prietenele din 
Heartlake City
17.25 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
18.00 Masha și melodiile ei
18.08 Masha și ursul
19.00 Curiosul George

19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie Fairytopia: Mermai-
dia
21.20 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.30 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
00.49 Denver, ultimul dinosaur
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Masha și ursul
02.49 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Talking Tom și prietenii lui
04.00 Masha și ursul
04.49 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chisinau
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Teleshoping
10.15 Film Hook
12.45 Film Omul bicentenar
15.00 Teleshopping
15.15 Film Doi frati
16.45 Teleshopping
17.00 Film Gasca nebuna
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chisinau
21.00 Film Răzbunătorii: Razboiul 
Infinitului
23.15 Film Spune-mi ce-ai facut 
azi-noapte!
01.45 Știrile Pro TV Chisinau
02.35 Film Hook
04.00 Film Omul bicentenar
05.00 Film Doi frati

ProTV InterNațional

06.16 Lecții de viața
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecții de viața
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecții de viața
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinți
21.30 State de România
22.30 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
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 Știri de week-end
08.00 Х/ф Пышка
10.00 Ждем в гости
10.30 Teleshopping
10.45 Dincolo de Nistru
11.00 Ждем в гости
12.00 Teleshopping
12.15 Iubește viața
13.10 Autoblog
13.40 Х/ф Дорогой Джон
15.45 Teleshopping
16.00 Reporter de Gardă
16.15 Punct și de la capăt
17.00 Х/ф Явление
19.00 Știri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Efect 9.6
22.25 Х/ф Босиком по слизнякам
00.30 Наша американская 
история
01.00 Știri de week-end
01.30 Regionalii
02.20 Punct și de la capăt
03.10 Iubește viața
04.00 Х/ф Воздушный маршал

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Pe taramul dorintei
09.00 Teleshopping
09.15 Serial 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 și neliniștit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Pe tărâmul dorinței
19.00 Serial Betty în New York
21.00 Serial In ritmul vietii
22.00 Serial Inimă de țigan
23.30 Serial Betty în New York
01.30 Serial Tânăr și nelinisti
02.30 Serial Inimă de țigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 
477
08.45 Film: CHEMAREA STRĂBU-
NILOR 3 D
10.45 Film: MUNE: GARDIANUL 
LUNII
12.30 Start revelion
16.30 Film: HACHIKO: POVES-
TEA UNUI CÂINE
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
480
20.00 Film: MAESTRUL KUNG 
- FU
21.45 Film: TOMIRIS - PRINȚESA 
RĂZBOINICĂ
01.15 Poamă acră
03.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.00 Vorbe bune cu Lilu
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 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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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.

De Crăciun

La masa cu de toate plină
Mănânc bucate din porcină,
Un caz aparte, când nu-mi pasă
Că porcul s-a suit pe masă… Gheorghe BÂLICI

Un băiat de nouă ani, 
în fruntea topului Forbes 

De la debutul său pe platforma 
YouTube în 2015, Ryan Kaji și-a 
extins brandul propriu pentru 
a promova mai multe categorii 
de produse, precum jucării, ar-
ticole vestimentare și chiar un 
serial pentru preșcolari difuzat 
de Nickelodeon, intitulat „Ryan’s 
Mystery Playdate”.

Brandul său a creat și măști 
sanitare în timpul pandemiei de 
coronavirus.

Canalul lui Ryan Kaji, care 
are deja 41,7 milioane de abo-
nați (aproape dublu decât cei 23 
de milioane de abonați ai săi din 
2019), difuzează videoclipuri care 
îl prezintă pe băiatul născut în 
statul american Texas în timp ce 
desface cutii de jucării, testează 
jocuri video și îi învață pe tinerii 
internauți cum să execute o serie 
de activități precum spălatul pe 
dinți.

Agerpres

Muzeul Brukenthal 
comercializează măști 
de protecție cu imagini 
din tablouri celebre

Vizitatorii Muzeului Național 
Brukenthal din Sibiu au posibi-
litatea să achiziționeze măști de 
protecție imprimate cu imagini 
din tablouri celebre, informează 
Agerpres. „În această perioadă Mu-
zeul Național Brukenthal a lansat 
o nouă gamă intitulată ‚Brukenthal 
Magic’ destinată sărbă-
torilor de iarnă. Aceste 
produse, alături de cele-
lalte produse de brand, 
pot constitui cadouri 
speciale de Crăciun pe 
care le putem face celor 
dragi”, a declarat șeful 
secției Marketing de 
la Muzeul Brukenthal, 
Alexandru Chituță.  
Primele măști, lansate 
încă din luna mai 2020, 
au fost cu Baronul Bru-
kenthal, Sophia, după 
celebra lucrare „Fata în 

albastru” din Galeria de Artă Ro-
mânească sau după diferite lucrări 
de artă contemporană. În acest an, 
chiar de la deschiderea muzeelor, 
Muzeul Național Brukenthal a fost 
prima instituție de cultură din Ro-
mânia care a lansat o gamă variată 
de măști de față. 

Companiile Pfizer și BioNTech sunt 
pregătite să livreze 
în Europa vaccinul lor 

Ryan Kaji, un băiat american 
în vârstă de nouă ani, s-a clasat 
pentru al treilea an consecutiv pe 
primul loc în topul Forbes dedicat 
celor mai bine plătite staruri de 
pe YouTube, depășind alte per-
sonalități ale acestei platforme 
video, precum Jimmy Donaldson 
(cunoscut și sub numele de Mr. 
Beast), David Dobrik, specialistul 

în machiaj Jeffree Star și o fetiță 
de șase ani, Anastasia Radzins-
kaya, informează site-ul revistei 
americane People.

În perioada 1 iunie 2019-1 iunie 
2020, Ryan Kaji a obținut veni-
turi de 29,5 milioane de dolari, 
iar videoclipurile lui, difuzate pe 
canalul său Ryan’s World, au to-
talizat 12,2 miliarde de vizualizări.

Companiile farmaceutice Pfizer 
și BioNTech au anunțat luni că sunt 
pregătite să livreze în țările mem-
bre ale Uniunii Europene vaccinul 
lor anti-COVID-19, după ce acest 
produs farmaceutic a fost autorizat 
de Agenția Europeană pentru Me-
dicamente (EMA), informează AFP.

„Suntem pregătiți să începem 
livrarea primelor doze de vaccin 
imediat după ce vom primi sem-
nalul verde de la Uniunea Euro-
peană”, a declarat președintele 
companiei germane BioNTech, 
Ugur Sahin (foto).

„Această zi este deosebit de 
emoțion antă pentru noi, cei de la 
BioNTech (...) Suntem încântați că 
am făcut încă un pas spre potențiala 
livrare a primului vaccin în Europa 
pentru a ajuta în combaterea acestei 
pandemii devastatoare”, a adăugat 
Ugur Sahin, prezent la sediul din 
Mainz al companiei germane.

„Dacă Comisia Europeană 
aprobă autorizarea, suntem pre-
gătiți să începem livrarea vacci-
nului spre siturile desemnate de 
către guverne peste tot în cadrul 
UE”, a declarat la rândul său Al-
bert Bourla, directorul general al 
grupului american Pfizer.

Agenția Europeană pentru 
Medicamente a autorizat luni 
vaccinul Pfizer-BioNtech, primul 
vaccin care va putea să fie distri-
buit în Europa pentru a lupta îm-

potriva pandemiei de COVID-19.
Comisia Europeană va trebui 

să aprobe în mod oficial această 
autorizare, pentru a putea să lan-
seze campaniile de vaccinare a 
populației la nivel european.

Primele vaccinări vor începe 
duminică, 27 decembrie, a anunțat 
deja Comisia Europeană.

Uniunea Europeană a rezervat 
deja aproape 200 de milioane de 
doze de vaccin Pfizer-BioNTech, 
cu opțiunea de a achiziționa 100 
de milioane de doze suplimentare.

Acest vaccin a dovedit o efici-
ență estimată de 95% în studiile 
clinice realizate pe scară amplă 
de producătorii săi.

Mai multe țări, precum Ma-
rea Britanie, Canada și Statele 
Unite, au autorizat deja vaccinul 
Pfizer-BioNTech și au demarat 
campanii de vaccinare. 

Agerpres


