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Aniversarea 
căderii 
imperiului

În decembrie curent (în aceeași 
lună în care s-au împlinit 99 de 
ani de la fondarea „uniunii de 
nezdruncinat”) s-au rotunjit și 
trei decenii de la semnarea unor 
documente care au anunțat 
decesul oficial al URSS. Anticipat 
de înțelegerea de la Belavežskaja 
Pušča, dar și de parada indepen-
denților din august 1991, el anunța 
un divorț pașnic. CSI, o improvi-
zație de moment a fostelor colonii 
sovietice, tocmai pentru asta a fost 
creat: să asigure un transfer paș-
nic al economiei și suveranității 
comune noilor entități statale.
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Obiectele aruncate la gunoi au devenit exponate de muzeu! 
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Omul anului – Vladimir Beșleagă

GAZETA de Chișinău îl desemnează 
pe scriitorul Vladimir Beșleagă Om al 
anului 2021.

„Vladimir Beșleagă este o persona-
litate complexă, prismatică, ce îmbină 
prozatorul de talent, cu zbor nefrânt de 
destinul său de transnistrean român, cu 
omul de cultură care „șterge colbul de pe 
cronice bătrâne”, fiind și un paznic de far 
al valorilor noastre morale și spirituale.”

Acad. Mihai CIMPOI, pentru 
„Gazeta de Chișinău”

În 2021, Vladimir Beșleagă a împlinit 
vârsta de 90 de ani. 

Într-un interviu pentru GAZETĂ, 
scriitorul ne-a spus: „Eu am să pun o 
întrebare și tot eu am să răspund. Când 
a început anul 2021, aflu la vreo săp-
tămână despre inițiativa Muzeului de 
Literatură „Mihail Kogălniceanu”, pre-
cum că dna directoare a făcut un demers 
la guvern ca anul 2021 să fie declarat 
Anul Coșeriu și m-a atașat și pe mine 
acolo, pentru că eu sunt născut în 25 
iulie 1931, iar Coșeriu în 27 iulie 1921. 
Ce se întâmplă? Guvernul lui Chicu și-a 
dat demisia. Doamna Maia Sandu fă-
cea eforturi ca să obțină anticipatele. Și 
toată lumea a uitat că acesta este Anul 
Coșeriu. Se duce Anul Coșeriu. Cui îi 
pasă de Coșeriu? Știți ce, oameni buni, 
de-acum Coșeriu n-o să protesteze, n-o 
să se întristeze, n-o să se amărască. Dar 
eu ce să fac? Voi ieși la sfârșit de an sau 
la ziua mea și le voi spune că dacă așa e 
treaba, apoi vă dau anul acesta înapoi, 

dar vă cer ca deceniul care urmează să 
fie al meu. Îmi dați un deceniu pentru 
un an?”, ne întreba scriitorul.

În același interviu l-am întrebat pe 
Vladimir Beșleagă care este întrebarea 
parșivă pe care nu i-am pus-o.

A zâmbit. „Eu acum citesc greu, am 
multe ore de meditație. De la 2000 în-
coace, țin jurnal. S-au adunat mormane 
de caiete. Și când mai am câte o discuție 
și câte un scandal cu doamna mea, îmi 
fac mie proces. Și zic, băi, ce fel de om oi 
fi eu pe lumea asta, pentru că este știut 
lucru că numai la marile pramatii li se 
dă viață lungă. Pe oamenii buni și aleși 
Dumnezeu îi cheamă la El devreme, iar 
pe poeți îi cheamă chiar din tinerețe. 
Pe mine, ca să vezi, mă lasă să trăiesc. 
Cred că mare pramatie mai sunt și eu. 
Și încep să caut: ce-am făcut eu rău pe 
lumea asta? Și am găsit, pentru că, în 
primul rând, m-am căsătorit. Și am luat 
o fată de care am fost îndrăgostit din 
clasa a VIII-a. Ne-am căsătorit după ce 
am terminat facultățile, după doi ani. 
Familia noastră a eșuat. De ce? Pentru 
că ea era bolnavă, a suferit toată viața 
de astm bronșic, stătea 2-3 luni la spital, 
acasă un pic. În 1963, am fost chemat 
la concentrare, la armată. Și eu am zis 
că n-o să mă mai întorc acasă. Și am 
hotărât să concepem un copil. Un băiat. 
Băiatul n-a avut noroc. S-a născut din 
mamă bolnavă și din nu știu ce. La 23 
de ani, băiatul și-a curmat zilele. Ăsta 
a fost lanțul și nenorocirea vieții mele 
din care conchid că Dumnezeu îmi dă 

viață lungă ca eu să am timp să-mi ispă-
șesc păcatele, să mă cunosc, să știu ce a 
fost viața. Iată asta a fost tragedia vieții 
mele. Cred că fiecare om are o tragedie. 
Dar trebuie să recunoască, să aibă curaj. 
Dacă-mi dă Dumnezeu zile, voi mai scrie 
niște memorii.” („Gazeta de Chișinău”, 
14 mai 2021)

„Așa cum a spus, pe bună dreptate, savantul 
german Hans Helmuth Christermann, Eugen 
Coșeriu este un gigant al lingvisticii mondiale, 
fapt de care eu m-am convins în cadrul unui sim-
pozion la Constanța, unde domnia sa răspundea 
în toate limbile lumii în care erau prezentate 
comunicările. Este o rara avis atât în știință, 
cât și în poezie și proză, unde a anticipat teatrul 
absurdului.”

Acad. Mihai CIMPOI, 
pentru „Gazeta de Chișinău”

Pe 6 decembrie curent, deputații au votat pentru majorarea sa-
lariilor judecătorilor Curții Constituționale de la 25.500 de lei la 
60.000 de lei. 

Această inițiativă legislativă aparține președintelui Parlamentului, 
Igor Grosu, vicepreședintei fracțiunii, Veronica Roșca, și președintei 
Comisiei juridice, numiri și imunități, Olesea Stamate.

Ultima și-a argumentat demersul prin faptul că Înalta Curte este 
fundamentul unui stat de drept și, dacă nu li se oferă salarii cât de 
cât decente judecătorilor, „tentațiile sau riscurile de corupție sunt 
extrem de mari”. 

Această decizie a provocat indignare atât din partea opoziției 
parlamentare, cât și a societății civile.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a restituit Parla-
mentului legea cu pricina pe motiv că nu există în acest sens un aviz 
pozitiv al Guvernului. 

(I.G.)

Personalitatea 
anului 2021 – 
Eugen Coșeriu

Cei mai răsfățați pământeni ai 
celui mai sărac stat din Europa
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Omul anului – Vladimir Beșleagă Plugușorul
Aho! Aho!
Mâine anul se-nnoiește,
Nu și omul ce muncește
Că nu are, bietul, bani
Cam de vreo treizeci de ani,
Se îmbracă cu ce are
Din pomeni umanitare,
Se încalță cu ce poate -
Tot cu cizmele purtate,
Că prin glodul de la țară
Bune-s până o să moară.
Iarna-i grea, zăpadă nu-i,
Omul toarnă din burlui,
Să mai uite de nevoi
Ce se înmulțesc la noi,
Să-i mai treacă și amarul
C-așa-i astăzi gospodarul:
Tot sărac în satul său,
Când nu-i bine, tot nu-i rău,
Dacă are de o pâine,
Crede-n ziua cea de mâine,
Având bucurie mare
Soarele când iar răsare,
Mulțumind lui Dumnezeu
Chiar de-o duce tot mai greu!
Mânați, măi! 
Hăăăăi! Hăăăăi!

Cu „Gazprom”-ul împreună,
Viața noastră, zău, nu-i bună
Că ne-arată tot mai des
Gazele pe unde ies,
De miroase-n Chișinău,
De o vreme, tot mai rău,
Dar și-n țară-a sărăcie
Și nu-i mare bucurie
La săraci că dau, cu fală,
Câte-o pâine socială,
Ajutoare de la stat
Pentru omul nemâncat, 
Nesătul și iar flămând
Mai mesind, din când în când,
Ce dă Domnul cel etern
Și-a rămas de la Guvern,
Bând și câte-o apă chioară
Capul ca să nu-l mai doară.
Cu-așa trai, nu-i de mirare
Nu doar capul că nu-l doare;
Odihnit îi e ficatul
Și e mândru tare statul
Că, în primăvară scos,
Moare omul sănătos.
Ia pocniți din bici, flăcăi!
Hăăăăi! Hăăăăi!

Anul care a trecut
Parcă-a fost un început
De-adevăr și de dreptate
Prin cocioabe, nu-n palate;
Cei ce au tot dus-o bine
Fug pe-ascuns în țări străine,
Dar rămân și-aicea hoți
Care, cică,-s patrioți
Și promit, într-un suspin,
C-o să fure mai puțin
Căci, cum totul s-a furat
De la om și de la stat,
Este timpul potrivit
Să te faci un om cinstit,
Timpuri să aștepți mai bune,
Hoții iar să se adune.
Căpcăuni ce nu au mamă
Opoziție se cheamă
Și de-o vreme, cu mult zor,
Umblă iarăși prin popor
Să-i mai spună înc-o dată
Maia că e vinovată
Și nu vrea, chiar și-n declin,
Să se-nchine la Kremlin,
La Volodea ce ar vrea
Iar cu tancul să ne ia
Sub aripa sa de pace,
Rusului cum tare-i place!
Dodonei și șoricei,
Și-ncă-atâția voronei
Vor, chiar și sub tricolor,
Ca să aibă țara lor,
Cu Transnistria aproape

Și cu-armată, ca să-i scape
De români și de oricine
Vrea să ne mai facă bine!
Îndemnați, măi!
Hăăăăi! Hăăăi!

Krasnoselski, nou ales,
Președinte de succes 
Pe pământul ocupat,
Pupat și felicitat,
De Vladimir și alți popi,
Care cred că dăm în gropi,
Nu cunoaște ce-i necazul,
La el curge bine gazul,
Cu un preț odihnitor
Că acolo-i alt popor.
Vai, puținii moldoveni
Nu pot merge la coceni,
Nu-și pot stăpâni pământul,
Știe numai Domnul Sfântul
Câte-au tras și-or să mai tragă
În Moldova noastră dragă;
Pentru ei ce dreptu-și cer
Mai avem și-un minister,

Iar la Nistrul în secare,
Trupe pacificatoare!
Să te plângi nu prea ai cui,
Mare-a grijă-a rusului
E prezentă orișiunde,
Nu prea ai unde te-ascunde!
Oamenii de-aicea pleacă,
A rămas încă oleacă
Și bătrânii, pe la țară,
Pot chiar singurei să moară.
Ziua trece, noaptea vine,
Să-i mai vadă n-are cine
C-au plecat demult, cu toții,
Și copiii, și nepoții,
Cine știe ce-o să fie
Țara c-a rămas pustie!
Mai îndemnați, măi!
Hăăăăi! Hăăăăi!

La alegeri mai locale
Cu tendințe epocale
Pe la Bălți s-au tot luptat
Până ce a triumfat
Purul adevăr în toate
Că-n sfârșit avem dreptate
Și-n această capitală
De la nord, mai cu sfială,
Chiar de nu-i așa bogată
Și-i mai mult rusificată.
Tauber, așa cum poate,
O să-și cate-a ei dreptate;
Cum democrația crește,
Nu se știe de-o găsește,
Că tot ei au terfelit-o
Când și alții n-au găsit-o!
Dar, ca s-o obțină, hopa!

Bună este Europa,
Tot acolo o să cate
Și-adevăr, dar și dreptate!
Deocamdată, rău ne pare
Că orașul Bălți nu are
Mari minuni ca la Orhei
Unde este tot ce vrei
C-a lucrat pentru popor
Grijuliul nostru Șor,
Ce-ntr-o vreme-a asudat
Mult mai mult pentru Filat!
Ia mai strigați, flăcăi!
Hăăăi! Hăăăăi!

Țara asta, n-ai ce-i face,
Cum e toată doar „kulioace”
Care vor să fie pline,
Ziua bună nu mai vine;
De bandiți și șarlatani
Maia, și-n optzeci de ani,
N-o să scape-așa ușor,
Chiar să-i fie tare dor
De mai multă integrare,
Nu de federalizare!
Căci de Țară și Unire
Încă nu avem vreo știre
Că și le-ar dori, firește,
Însă dorul, dacă-i crește,
Nici nu știi cum, pe la vară,
Pe-amândouă-o să le ceară,
Căci din spurcata strânsoare

Nu mai e deloc scăpare;
Nu vrea falnicul Dodon
Să piardă vreun milion
Că el, chiar și-așa tehui,
N-a pierdut „kuliokul” lui
Și așteaptă, poate vine,
Vremea cu plăceri depline
Când s-a-ntoarce iarăși roata
Ca să vină el de-a gata,
Să mai aibă un mandat
Pentru tot ce n-a furat!
Urați, măi!
Hăăăăi! Hăăăăi!

Cum e vremea cam târzie,
Să oprim la Primărie,
Din șoseaua de centură,
Care încă-i arătură,
Pe covorul cel domnesc
Să călcăm cu PAS firesc,
Ușurel sau apăsat,
De domniță sau bărbat,
Să-i transmitem lui Ion
Ne-nfricat primar, patron
Al orașului pe Bâc
Că mai mulți, șontâc-șontâc,
Au condus pe vremea lor
Și au vrut în muncă spor,
Dar nici unul n-a scăpat
De mirosul de rahat,
Fi’ndcă nu s-au dumerit
Ca să-l ia la învelit,
Urecheanu, om vestit,
Ani la rând l-a corcolit,
Iar Chirtoacă, ocupat,
Tot cu gândul la-nsurat,

Nu putea, se vede treaba,
Timpul să și-l dea degeaba,
Cu nevastă ca o floare,
Pe-„ntrebări” mirositoare,
Ursu, alții care-au fost,
N-au găsit că are rost
Să se lupte cu putoarea;
Doar în tine-a fost salvarea,
Tu ai reușit, Ion,
Să fructifici, s-am pardon,
Visul drag al tuturor
De-a scăpa de-așa vapor
Sau vapori mai mulți de-odată;
Capitala e salvată!
Mânați, măi!
Hăăăăi! Hăăăăi!

Cum Guvernul, Parlamentul,
Împreună cu-Occidentul,
Felurite delegații
Se tot țin de aberații
Și prin urbea ta se plimbă,
Îți propunem: ia și schimbă
Circulația lor mare,
Doar cu verde-n semafoare
Că nu-i timpul lui Dodon,
Plahotniuc sau chiar Platon,
Când, cu treburi importante,
Veneau mințile savante,
Șefi mai mari, mai mici de stat,
Toți cu gâtul desfundat,

Personalități ilustre
Vinul nostru ca să-l guste,
Pe la Cricova prin beci
Unii vrând chiar loc de veci.
Ia, Ioane, și stopează
Cheful, numai mintea trează
Pe la noi să poposească;
Vatra cea moldovenească
Tot cu pâine și cu sare
Pentru Rusia cea mare
Să rămână pe vecie,
Când din nou ar fi să fie
Mai aproape de hotare,
Ori la noi, în Casa Mare!
Dar-ar să nu se-mplinească
Pofta strâmbă, moscălească!
Urați, măi!
Hăăăăi! Hăăăăi!

Pune, gazdă bună, blidul,
Chiar de bântuie covidul,
Cu bucate într-ales,
Nu turna chiar tare des, 
Toarnă vinul în pahare
Și ia seama la urare
Că-nainte încă este,
Iar la fete și neveste
Încă nu le-am spus nimic
Ș-apoi vrem și-un ban în plic,
Un colac și-o damigeană
Că ni-i setea cam avană;
Domnișoare frumușele
Și neveste ochioșele,
Să trăiți, să vă-mpliniți
În mulți ani, toți fericiți,
Moșule cu pleata sură,

Ține-o glumă pe măsură:
Dacă tot ajungi la fete,
Vezi măcar să nu te-mbete,
Că nici treaz nu ești în stare
De o faptă, știi tu care,
Voi, copii de pe cuptor,
Coborâți încetișor
Și urați-ne pe noi, 
Urătorii mai de soi,
Că avem în genți de toate
De la oameni adunate,
Covrigei și bombonele,
Mere, nuci și acadele;
De pe la Președinție,
Ne-am ales doar cu o mie
De dolari și vi-i dăm vouă
Să aveți o viață nouă,
Să nu vreți și voi, copii,
Să plecați ca alții, mii,
Să trăiți în țări străine
Unde, cică,-i numai bine,
Tu, mătușă de la ușă,
Ține bani de o păpușă
Pentru draga nepoțică
Ce-a rămas tot singurică,
Că părinții i-au plecat
De o vreme în alt stat.
Bani primiți pe document
Am luat la Parlament,
Nu de la parlamentari
Că nu au salarii mari,
Ne-a mai dat, în neagră oală,
Curtea Constituțională
Sărmăluțe afumate;
N-are Curtea chiar de toate!
Am ajuns și la Guvern
Și le-am zis un imn etern,
De belșug și bunăstare,
Să le aibă fiecare,
Nu ne-am rupt în strigăt sternul
Cu lozinca „Jos Guvernul!”,
Că e tânăr și-ncă are
Timp destul de afirmare!
Urați, flăcăi!
Hăăăăi! Hăăăăi!

De urat am mai ura,
Teamă ni-i că s-o-nnopta
Și n-om nimeri acasă
La nevasta cea frumoasă,
Care totuși ne așteaptă
Cu un băț în mâna dreaptă
De lemn verde de alun
Pentru soțul cel beat tun!
Cum prea mult nu ați turnat
Și nici noi n-am închinat,
Azi vom nimeri acasă
Treji, dar nouă nu ne pasă,
Că măcar o dată-n an
O s-ajungem cu suman
Și căciula nepierdută,
Cu mulți lei și cu valută
Și-o să râdă gospodina
Că-ntrecurăm chiar și China
În progres și dezvoltare
Doar prin glumă și urare
Și-am făcut atâția bani
Că ne-ajung pe zece ani,
De mâncăm numai o dată,
Dar și-atuncea fără plată!

Ca alți urători să vină,
Plugușorul se termină,
Nu de tot, căci, la-ncheiere,
Mai furăm vreo două mere,
Patru nuci și o prăsada
Dinții moșului să-i cadă
La ani mulți, pe la vreo sută,
Când nici doctorul n-ajută
Și te lasă să trăiești
Cât mai poți și cât poftești!
Mai sunați din zurgălăi!
Hăăăăi! Hăăăăi!

Să aveți belșug în toate, 
Pace multă, sănătate,
Fericire împreună
Voia bună când v-adună!
Să fiți tineri și frumoși
Și de viață bucuroși, 
S-aveți pâine, s-aveți bani
La anul și la mulți ani!

Gheorghe BÂLICI
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GAZETA de Chișinău îi con-
sideră trădători pe Mitropolitul 
Vladimir, pe secretarul general 
al Mitropoliei, Vadim Cheibaș, 
precum și pe alți preoți ai ace-
leiași Mitropolii moscovite, care 
au mers pe 16 decembrie 2021, 
la Tiraspol, pentru a-l felicita pe 
așa-numitul lider de la Tiraspol, 
Vadim Krasnoselski, pentru re-
zultatele „uimitoare” la pretinsele 
alegeri din regiunea secesionistă 
care au avut loc pe 12 decembrie. 

Mitropolitul, alias Nicolae Can-
tarean, numele din acte al Mitro-
politului, i-a oferit lui Krasnosel-
ski o icoană. Potrivit materialului 
video difuzat de sursele media din 
enclavă, la întâlnire a mai fost pre-
zent Vadim Cheibaș, secretarul 
general al Mitropoliei Moldovei, 
dar și alți preoți ai Mitropoliei, 
scrie zonadesecuritate.md.

„Vă doresc să vă ajute Dumne-
zeu în această misiune grea de a 
sluji poporul, statul și pe Dumne-
zeu, care necesită putere, răbdare 
și abilități de a conduce oamenii. 
Vă doresc ca în viitor să nu ui-
tați că suntem creștini ortodocși. 

Aceste mișcări pro-vest nu vin de 
la Dumnezeu, vin din altă parte 
înspre noi, spre rădăcinile noastre 
ortodoxe. Noi suntem slujitorii Bi-
sericii Ortodoxe Ruse pe teritoriul 
Republicii Moldova și ne străduim 
să păstrăm puritatea ortodoxiei 
atât cât reușim. Și reușim atunci 
când ne susține și conducerea ță-
rii, dacă ei sunt cu noi pe aceeași 
undă, atunci va fi și pace în țară”, 

a spus Vlădica cel rusesc. 
Anterior, și fostul șef de stat, 

socialistul Igor Dodon, l-a feli-
citat pe liderul separatist de la 
Tiraspol, chiar dacă Guvernul 
Republicii Moldova a catalogat 
că acest exercițiu se desfășoară 
în afara cadrului constituțional 
și contrar legislației în vigoare a 
Republicii Moldova.

(V.P.)

Trădătorii anului 

Pe 17 și 18 decembrie 2021, Teatrul Na-
țional „Mihai Eminescu” (TNME) a oferit 
publicului un spectacol tulburător, cu ge-
nerația de aur a trupei. 

Mărturii despre teatru, viață, 
istorie

Renumiții actori Viorica Chirca, Ninela 
Caranfil, Vitalie Rusu, Iurie Negoiță, Ni-
colae Darie au împărtășit mărturii despre 
teatru, viață, istorie. Traseul lor biografic 
a fost marcat de foamete, sărăcie, ani de 
război, vicisitudini, încercări grele ale 
sorții. Spectacolul documentar „Amintiri în 
luminile rampei”, în regia lui Petru Hadâr-
că, a fost realizat în cadrul Programelor de 
proiecte culturale desfășurate de organiza-
țiile necomerciale. Cu acest spectacol, este 
finalizat proiectul „O istorie de o sută de 
ani de teatru românesc la Chișinău”.

Iurie Negoiță: „Foametea a trecut 
prin familiile noastre”

Actorul Iurie Negoiță activează în trupa 
Teatrului Național „Mihai Eminescu” de 52 
de ani, a  interpretat peste 100 de roluri. 

În monologul său din acest spectacol-do-
cument a mărturisit despre anii foametei, 
anii de război, a vorbit și despre activi-
tatea sa actoricească, despre unele roluri 
reprezentative. 

„Foametea, această grozăvie care a bân-
tuit în satele noastre, a trecut prin toate 
familiile noastre. Vă povestesc numai un 
caz, care m-a copleșit. Eram mic, aveam 
șapte luni. Mama, fiind lihnită de foame, a 
plecat pe deal să mai strângă niște buruieni. 
Pe mine m-a lăsat cu vecina și vecina s-a 
pus pe treburi undeva pe după casă. A trecut 

pe drum cineva și a strigat: „Dă-mi trupul 
cela, că-i mort deja!” și mătușa Ileana cu 
o coadă de sapă a ieșit de după casă și i-a 
fugărit, m-a luat în brațe și m-a dus în casă. 
Aceștia au fost anii foametei, aceasta a fost 
urgia noastră…”, a spus Iurie Negoiță.

Ninela Caranfil: „Ni se interzi-
cea să rostim pe scenă cuvântul 
„român”

Actrița Ninela Caranfil, Artistă emerită 
a Republicii Moldova, le-a vorbit specta-

torilor despre perioada în care era interzis 
să pronunți cuvântul „român”. 

„În 1988, Andrei Băleanu voia să monteze 
„O noapte furtunoasă” de Caragiale. A rugat 
ministerul, a implorat, a insistat să monteze 
această piesă. Până la urmă, ministerul a 
acceptat, doar cu o condiție – să nu se ros-
tească în această piesă cuvântul „român”. 
Spectacolul se juca într-o manieră intere-
santă: în scenele unde urma să fie rostit 
cuvântul „român”, actorii făceau o pauză, 
iar spectatorii înțelegeau despre ce e vorba, 
intuiau și aplaudau. Iată așa a pătruns, cu 
greu, încet-încet, dramaturgia românească 
în repertoriul Teatrului Dramatic „Alexandr 
Pușkin” – așa se numea, pe timpuri, actu-
alul Teatru Național „Mihai Eminescu”, a 
povestit actrița Ninela Caranfil. 

În afară de mărturiile generației de aur 
a teatrului, spectatorii s-au bucurat de un 
recital de melodii și cântece care au făcut 
istorie, interpretate de Aliona Triboi, An-
gela Ciobanu, Anatol Durbală, Diana De-
cuseară, Tinka Mardari, Vadim Buinovski 
(solo vioară) și de Orchestra de Cameră a 
Teatrului Național „Mihai Eminescu” din 
Chișinău.

Ludmila Hițuc

Ion Ceban pus la respect 
de Maia Sandu, după ce 
ar fi mințit în privința 
„coridoarelor verzi”

Președinta Maia Sandu susține că primarul general al capitalei, Ion 
Ceban, minte cu nerușinare atunci când spune că primelor persoane 
în stat li se creează „coridoare verzi” ca să nu stea în ambuteiaje. „Nu 
am folosit niciodată mașina cu girofar. De ce nu spune despre mașinile 
distruse ale SPPS-lui? Dar despre faptul că Dodon folosea 7-8 mașini?...”, 
a declarat în emisiunea „Bună seara” de miercuri, 22 decembrie, de la 
Moldova 1, moderată de Mircea Surdu, scrie ziarulnational.md.

Mai mult, șefa statului a subliniat că atât ea, cât și premierul Natalia 
Gavriliță, dar și spicherul parlamentului, Igor Grosu, nu au folosit 
niciodată mașina cu girofar ca să se miște mai repede pe străzile 
capitalei sau pe drumurile naționale. 

Potrivit Maiei Sandu, cât a fost Dodon președinte, au fost distruse 
mai multe mașini ale Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS), 
deoarece circulau cu viteză mare. 

„Este un fals și celui (n.r. – Ion Ceban) care a venit cu acest fals îi 
putem trimite un raport detaliat despre mașinile cu girofar pe care 
le foloseau colegii săi de partid în fiecare zi, cu treabă și fără treabă. 
Avem un raport despre mașinile SPPS-lui pe care ei le-au distrus 
în accidente, pentru că întotdeauna s-a mers cu viteză foarte mare. 
Sunt prejudicii foarte mari. Despre aceasta nu vrea să vorbească?”, a 
declarat Maia Sandu în emisiunea lui Mircea Surdu.

Șefa statului a precizat că, într-adevăr, a fost schimbată culoarea 
semaforului, dar s-a făcut asta pentru a fluidiza traficul.

„Eu niciodată nu m-am folosit de asta și am ținut să le spun anga-
jaților din pază să nu îndrăznească să folosească acest lucru. Mergi 
mai degrabă la lucru când nu sunt ambuteiaje și te întorci seara târziu, 
când nu sunt ambuteiaje. Asta e soluția”, a spus președinta Sandu.

Președinta a mărturisit că i s-a întâmplat să stea în ambuteiaje 
atunci când s-a pornit la serviciu după ora 7.20. 

„Eu nu am folosit niciodată mașina cu girofar de când sunt preșe-
dinte. Niciodată. Și nu cred că e un lucru important cu care să mă laud. 
Este un lucru firesc. Și amintiți-vă cum mergea Dodon la Condrița cu 
7-8 mașini. Lucrurile pot fi verificate. Nu e frumos să se manipuleze 
și să se dezinformeze.”

Maia Sandu a mai spus că așteaptă ca Procuratura să facă lumină 
în privința abuzurilor comise de fosta conducere a SPPS.

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a declarat recent că nu 
va mai accepta sub nicio formă ca principalele artere ale orașului să 
fie blocate pentru a asigura deplasarea delegațiilor străine, dar și a 
oficialităților din R. Moldova, inclusiv a președintelui R. Moldova, 
premierului, spicherului. 

ziarulnational.md

Rusia dorește să evite un con-
flict cu Ucraina și cu Occidentul, 
a declarat joi președintele Fe-
derației Ruse, Vladimir Putin, 
la conferința sa de presă anua-
lă tradițională, de sfârșit de an, 
transmisă în direct la televizor.

Liderul de la Kremlin a apre-
ciat că Rusia a primit un răspuns 
în general pozitiv la propunerile 
sale privind garanțiile de securi-
tate pe care le-a prezentat Sta-
telor Unite în această lună și că 
negocierile pe această temă vor 

demara la începutul anului viitor 
la Geneva.

Totodată, Putin a calificat orice 
fel de extindere viitoare a NATO 
drept „inacceptabilă” pentru Ru-
sia.

Președintele Federației Ruse, 
Vladimir Putin, a susținut ieri 
conferința de presă anuală tradiți-
onală, în care a abordat teme din 
actualitatea internă și externă, pe 
fondul tensiunilor cu Occidentul 
ca urmare a concentrării de trupe 
ruse la frontiera cu Ucraina.

Este cea de-a 17-a ediție a aces-
tui eveniment, care în acest an a 
revenit la un format față în față și 
se desfășoară în sala centrală de 
expoziții „Manej” din Moscova.

La eveniment au primit acredi-
tare numai 507 jurnaliști.

radiochisinau.md

Vladimir Putin: Rusia dorește să evite 
un conflict cu Ucraina și cu Occidentul

„Amintiri în luminile rampei”, la TNME
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Fugarul anului

Marina Tauber a fost exclusă din cursa electorală cu doar trei zile 
înainte de turul doi al alegerilor locale de la Bălți pe când părea să fie la 
un pas de a ajunge primar. Candidata a fost exclusă pentru nedeclara-
rea a cel puțin 34 de mii de lei în rapoartele financiare depuse la CEC. 
Mai exact, Marina Tauber a omis costurile pentru hrana susținătorilor 
pe care partidul i-a adus și i-a cazat într-o tabără de odihnă la Bălți. 

Comisia Electorală Centrală a amintit în hotărârea sa că repre-
zentanții acestui partid nu sunt la prima abatere de acest gen și că 
anterior candidații au fost excluși de trei ori din competiție pentru 
încălcarea prevederilor Codului electoral referitoare la finanțarea 
campaniei electorale. Deși în cadrul ședinței CEC, Marina Tauber 
a declarat că nu-i cunoaște pe cei care au făcut comenzile pentru 
alimentarea susținătorilor partidului, poliția din Bălți a stabilit că 
persoana care a comandat și a achitat mesele este nimeni alta decât 
Svetlana Popan, membră și candidată a Partidului „Șor” la ultimele 
alegeri parlamentare.

 (S.C.)

Controversatul om de afaceri 
Veaceslav Platon a fugit din Re-
publica Moldova la 18 iulie 2021, 
după ce procurorii i-ar fi ridicat 
restricțiile de părăsire a teritoriu-
lui RM. Sergiu Litvinenco a men-
ționat atunci că Platon figurează 
în mai multe dosare penale, iar 
interdicția de părăsire a țării nu 
putea fi ridicată decât de procuro-
rii din subordinea fostului procu-
ror general Alexandru Stoianoglo.

Veaceslav Platon a fost eliberat 
din arest pe 15 iunie 2020, după ce 
a fost admis demersul de suspen-
dare a executării pedepsei depus 
de procurorul general, Alexandru 
Stoianoglo. Platon fusese con-
damnat la 18 ani de închisoare 
în aprilie 2017 în dosarul „furtul 
miliardului”. Acesta a fost învinuit 
că a obținut, prin scheme ilegale, 
aproximativ un miliard de lei de la 
Banca de Economii a Moldovei în 
urma unor credite acordate pentru 
firme conduse de persoane inter-
puse în noiembrie 2014.

La 18 mai 2020, Alexandru Sto-
ianoglo a organizat un briefing în 
cadrul căruia a anunțat că dosarul 
împotriva lui Veaceslav Platon ar 
fi fost falsificat în totalitate.

Totuși, în iunie 2021, cu puțin 
timp înainte de alegerile parla-
mentare și de fuga lui Platon, fosta 
deputată și șefă a Comisiei parla-
mentare de anchetă „Laundromat” 
Inga Grigoriu  a relevat că com-
pania offshore, „RONIDA Invest 
LLP”, afiliată lui Veaceslav Platon, 
a fost implicată în frauda bancară, 
dar și în renumita schemă „Laun-
dromat”. Deputatul a anunțat că 

deține un document confirmativ 
pe care însă nu-l poate publica 
deoarece este „secret”. Ulterior in-
formația a fost confirmată de SIS 
care a menționat într-un răspuns 
adresat fostei deputate că „bene-
ficiarul efectiv al „Ronida Invest 
LLP” a fost Veaceslav Platon.

Ultima oară controversatul 
afacerist a fost văzut la Londra.

 (S.C.)

Preoții din câteva zeci de sate 
din municipiul Bălți, Fălești, Glo-
deni și Sângerei în frunte cu epi-
scopul de Bălți și Fălești Marchel, 
deja timp de două luni boicotează 
actuala conducere pe care nu o mai 
pomenesc în rugăciunile lor, supă-
rați că majoritatea parlamentară a 
ratificat Convenția de la Istanbul.

Potrivit preoților, Convenția ar 
legifera căsătoriile între persoane 
de același sex. Chiar dacă neagă 
că ar fi o decizie politică, la scurt 
timp ierarhul de la Bălți, Marchel, 
a fost vizitat de fostul președin-
te Igor Dodon care i-a mulțumit 
pentru „protecția și promovarea 
valorilor ortodoxe”.

La 15 decembrie, Comisia de la Veneția a publicat opinia sa cu privire 
la compatibilitatea Convenției de la Istanbul cu anumite prevederi ale 
Constituției Republicii Moldova referitoare la dreptul părinților de a-și 
educa copiii conform propriilor convingeri și conceptului de familie. 

Opinia a fost solicitată de către președinta Curții Constituționale, 
Domnica Manole. În opinia Comisiei de la Veneția, Convenția de la 
Istanbul nu reglementează viața de familie și, în special, nu prescrie 
recunoașterea parteneriatelor între persoane de același sex. Doar re-
cunoaște căsătoriile forțate ca o formă de violență și le criminalizează. 

(S.C.)

După ce în toamna anului trecut 
a pierdut alegerile prezidențiale, 
fiind devansat de Maia Sandu, în 
urma alegerilor parlamentare anti-
cipate din 11 iulie 2021 Igor Dodon 
și socialiștii au pierdut definitiv 

puterea, fiind devansați de PAS. 
După o vizită la Moscova, la 18 

octombrie, curent, Igor Dodon a 
anunțat că renunță la mandatul 
de deputat și de lider al PSRM. El 
a anunțat că va conduce o nouă 

organizație – „Uniunea de afa-
ceri moldo-rusă”, înregistrată în 
iunie în RM, fondată de către o 
asociație a unor afaceriști ruși, 
„Delovaya Rossiya”, și de Funda-
ția EURO-ASIA-Moldova. 

La 13 decembrie, curent, din 
postura de șef al acestei orga-
nizații, Igor Dodon l-a felicitat 
pe liderul separatist de la Ti-
raspol, Vadim Krasnoselski, cu 
ocazia „victoriei realegerii în 
funcție”. Mesajul a fost lansat 
după ce Guvernul de la Chiși-
nău a informat opinia publică 
că nu recunoaște acest exercițiu 
„electoral” care se desfășoară 
în condiții de nerespectare a 
standardelor democratice in-
ternaționale și în condiții de 
suprimare sistemică a libertății 
de exprimare și a pluralismului 
de opinii, dar și a prezenței unei 
cenzuri informaționale dure  și 
a altor încălcări ale drepturilor 
omului în regiune.

 (S.C.)

„Decizia” anului

Minciuna anului

Deținutul anului
Alexandru Glijin, în vârstă de 41 de ani, 

originar din satul Cuzmin, din suburbia 
orașului Camenca, din regiunea trans-
nistreană, a fost răpit de cinci mascați ai 
așa-numitului „mgb” de la Tiraspol la 7 
octombrie 2020, în timp ce păștea vacile. 
Potrivit mamei sale, Vera Glijin, bărbatul 
avea o fermă de nouă vaci, lucra sezonier 
în calitate de sudor în Cehia și este de spe-
cialitate „silvicultor”. După răpire, a ajuns 
în custodia autorităților nerecunoscute de 
la Tiraspol. La 7 decembrie 2020, Minis-
terul de Interne de la Chișinău a anunțat 
că arestarea lui Glijin este o consecință a 
condamnării de către autoritățile Republicii 
Moldova, a unui fost milițian din regiunea 
transnistreană, pentru fapte de răpire și 
tortură.

Pe parcursul anului 2021, atât Vera 
Glijin, cât și soția și cei trei copii ai lui 
Adrian Glijin au solicitat întrevederi cu el 
ori cel puțin să fie vizitat de un medic, dar 

au primit refuz din partea autorităților de 
la Tiraspol sub pretextul că Adrian Glijin 
ar fi vândut „secrete de stat” și dosarul său 

este „confidențial”.
Bărbatul este acuzat de autoritățile sepa-

ratiste de „trădare de patrie”. Autoritățile 

din stânga Nistrului nu admit ca familia să 
fie reprezentată de un avocat de la Chișinău 
și în același timp avocatul din oficiu, oferit 
de Tiraspol, le-a spus că nu are acces la 
clientul său.

Vera Glijin (foto) a solicitat sprijinul 
Președinției, a Biroului pentru reintegrare, 
a Misiunii OSCE în RM și a Procuraturii 
din Moscova care a direcționat plângerea 
Ministerului de Externe rus.

În pofida tuturor eforturilor, timp de un 
an și două luni, Vera Glijin nu și-a văzut 
fiul. Abia la 16 decembrie, după lungi in-
sistențe, a putut să aibă o întrevedere de 
aproximativ 60 de minute în Izolatorul de 
detenție preventivă nr. 3 din orașul Tiras-
pol. Potrivit Promo-LEX, întrevederea nu a 
fost una confidențială și nu a fost posibilă 
obținerea informațiilor despre starea de 
sănătate sau învinuirile care-i sunt înain-
tate deținutului. 

(S.C.)

Perdantul anului
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Ion CHIȘLEA 

Între un nou început 
și o nouă dezamăgire

Din punctul de vedere al economiei, anul 
2021 a fost marcat, de altfel ca şi din 
celelalte puncte de vedere, de victoria 
zdrobitoare în alegerile anticipate din 

vară a formațiunii proprezidențiale Partidul 
Acțiune şi Solidaritate. 

E C O N O M I E

Cu un program electoral foarte 
promițător, partidul afiliat pre-
ședintei Sandu a obținut o majo-
ritate de 63% în Legislativ, fapt 
ce îi permite să facă cele mai în-
drăznețe reforme, care să schimbe 
radical realitatea basarabeană.

Revoluție prin curățarea 
justiției

Chiar în prima ședință a Par-
lamentului, președinta a anun-
țat schimbări revoluționare. Iar 
revoluția presupune, în primul 
rând, schimbarea structurii soci-
ale, astfel încât cei ce au dominat 
până acum societatea să nu mai 
poată reveni vreodată la pârghiile 
puterii. În cazul nostru, ar fi vorba 
despre elitele care s-au format în 
cei 30 de ani de independență a 
Republicii Moldova din cauza unui 
sistem de valori cleptocratic, ce 
a dominat societatea în această 
perioadă. Logica lui era simplă, 
cei ce acced la putere pot să se 
îmbogățească pe seama sărăcirii 
statului condus de ei și fără a fi 
penalizați de o justiție, intrată și 
ea în această horă a dezmățului 
cleptocratic, care nu poate decât 
să epuizeze resursele statului fără 
a crea condiții pentru o dezvolta-
re economică sănătoasă. Pe acest 
fundal a venit la guvernare PAS, 
electoratul oferindu-i  mandatul 
să facă schimbarea, adică să adu-
că Republica Moldova pe făgașul 
normalității. Iar pentru aceasta, 
noua guvernare s-a focusat în pri-
mul rând pe reformarea justiției, 
care să-și îndeplinească misiunea 
de garant al respectării legii. 

După logica guvernării PAS, 
această însănătoșire a justiției ar 
avea pe termen mediu și lung un 
impact puternic și asupra econo-
miei, or dispariția schemelor de 
corupție și funcționarea corectă 
a instituțiilor statului ar trebui 
să creeze un mediu prielnic pen-
tru dezvoltarea afacerilor, care, 
într-o competiție arbitrată co-
rect, să devină mai competitive 
și mai puternice. Într-o economie 
de piață, arbitrată corect și fără 
constrângeri inutile din partea 
statului, cei mai buni, harnici, in-
teligenți, ingenioși și perseverenți 
ajung și cei mai performanți. Însă 
reformarea justiției este un proces 
de durată și destul de dificil din 

cauza împotrivirii profitorilor din 
regimurile precedente, iar econo-
mia are probleme stringente, care 
trebuie soluționate acum. 

Orientare spre afaceri 
mici şi mijlocii, care 
nu s-a mai produs

La venirea la guvernare, majo-
ritatea parlamentară PAS și guver-
nul Gavriliță, care și-au început 
activitatea abia cu patru luni în 
urmă, la începutul lui august, 
și-au propus să creeze un model 
economic favorabil dezvoltării 
afacerilor mici și mijlocii, astfel 
încât acestea să ajungă a fi un mo-
tor esențial de creștere economică 
și care, în ultimă instanță, să stă-
vilească într-o oarecare măsură 
exodul moldovenilor în căutarea 

unor venituri mult mai mari decât 
oferă economia moldovenească. 
Altfel spus, condițiile pentru des-
chiderea și derularea afacerilor să 
fie atât de prielnice, încât venitu-
rile obținute și salariile plătite să-i 
convingă pe moldoveni că merită 
să rămână acasă. 

Nu se știe însă ce ar fi presu-
pus implementarea acestei idei, 
rămasă doar la nivel de concept 
și acela destul de vag. 

Criza gazelor şi altele au 
dat planurile peste cap

S-a întâmplat pentru că guver-
nanții au fost nevoiți, potrivit mai 
multor declarații ale lor, să so-
luționeze problemele stringente. 
Este vorba, în primul rând, despre 
criza pandemică, care totuși nu 
este chiar atât de devastatoare ca 
și anul trecut, când am avut și o 
scădere economică de 7 la sută. 
Acum avem chiar o recuperare 
solidă, care la sfârșitul lui sep-
tembrie era de 10,3%, iar către 
finele anului ar putea ajunge și 
mai mare, grație unuia dintre cele 
mai reușite sezoane agricole de la 
independență încoace. 

Cea de-a doua problemă ține 
de deficitul forței de muncă, in-
clusiv în ministere, care nu pot să 
funcționeze la o capacitate optimă 
și să implementeze, prin urmare, 
mai repede politicile și reformele 
propuse. 

Cea de-a treia criză, care i-a 
luat pe guvernanți pe nepregătite, 
consumându-le timp și energie, a 
fost cea a gazelor. În urma acesteia 
a fost încheiat un contract cu Ga-
zprom în condiții mai puțin avan-
tajoase decât cel precedent, prețul 
de achiziție mărindu-se simțitor, 
iar tarifele aplicate consumatori-
lor crescând de 2,6 ori. 

Guvernul a fost nevoit să se 
concentreze pe soluționarea 
prob lemelor stringente, căutând 
totodată bani pentru susținerea 
financiară a populației afectate de 
sporirea cheltuielilor pentru gaze 
și alte resurse energetice. 

În plus, Guvernul a efectu-
at începând cu 1 octombrie și o 
majorare a pensiilor, cea minimă 
ajungând la 2000 de lei. Drept 
că urmează și majorarea vârstei 
de pensionare, astfel ca în câțiva 

ani aceasta să fie de 63 de ani, 
atât pentru bărbați, cât și pentru 
femei. Această modificare reduce 
într-o oarecare măsură presiunea 
asupra Fondului de Pensii și a Bu-
getului de Stat din cauza număru-
lui tot mai mare al pensionarilor 
în comparație cu numărul tot mai 
mic al celor ce lucrează și care 
contribuie la Fondul de Pensii. 

Mai pe scurt, Guvernul rezolvă 
problemele curente și nu îi rămân 
nici timp și nici resurse pentru a se 
ocupa de proiectele de revitalizare 
a economiei.

În plan extern, 
ne merge bine

În pofida dificultăților pe plan 
intern, în plan extern guvernarea 
PAS stă mult mai bine, reușind să 
restabilească relațiile cu majo-
ritatea statelor și organizațiilor 
internaționale, deteriorate grav 
în perioada fostelor guvernări. 
Încheierea unui nou acord cu FMI, 
anunțată recent, relațiile bune cu 
UE și cu alte organizații presupun 
obținerea unei finanțări externe 
consistente în următorii ani. 

Aceasta va merge, în special, 

spre proiecte de infrastructură 
care să asigure securitatea ener-
getică, să sporească atractivitatea 
investițională a Republicii Mol-
dova, dar și, în general, să aibă 
impact multiplicator din punct 
de vedere economic. 

Problemele încă urmează

Totuși, anul care vine nu se 
arată a fi deloc facil, or autorită-
țile urmează să facă față impac-
tului inflației, care după 11 luni 
a ajuns la cota de 12,44%, iar la 
finele anului ar putea depăși chiar 
14%. Asta înseamnă că puterea de 
cumpărare a populației în acest 
an a scăzut cu 14% și Guvernul 
va trebui să întreprindă eforturi 
pentru a o restabili în proporții 
corespunzătoare. În primul rând, 
este vorba despre indexarea pensi-
ilor începând cu 1 aprilie cu aceste 
posibile 14%. Despre creșterea sa-
lariilor nu putem vorbi, or resurse 
pentru asta nu prea există. 

Urmează și în următoarele luni 
scumpiri provocate de majorarea 
tarifelor la gaz. Activitatea inves-

tițională este destul de anemică, 
iar volumul depozitelor popula-
ției pe conturile bancare începe 
să se diminueze. În același timp, 
dobânzile la credite vor crește în 
urma înăspririi politicii monetare 
a BNM, ceea ce ar putea reduce 
consumul. Cam astea ar fi per-
spectivele pentru cel puțin prima 
jumătate a anului care vine. 

Între timp, PAS este obligat 
să efectueze, după cum a promis 
anterior, reforma teritorial-admi-
nistrativă, una extrem de necesa-
ră, însă și destul de nepopulară. 
Aceasta ar putea diminua și mai 
mult simpatiile populației față de 
guvernare. Simpatiile s-au redus 
atât din cauze obiective, cum ar fi 
inflația și scumpirile, precum și 
din cauze care ar fi putut fi evitate, 
dacă ar fi existat o comunicare mai 
eficientă din partea autorităților. 

În fine, guvernarea PAS mai 
are la dispoziție încă aproape 
patru ani pentru a recupera sim-
patiile pierdute. Pentru aceasta 
însă, trebuie să-i reușească, fără 
echivocuri, curățarea justiției. La 
urma urmei, anume pentru asta 
moldovenii le-au oferit masiv vo-
tul pe 11 iulie. 

Anul 
2021, 
în cifre 

1. Inflația a ajuns la 
12,44% la sfârșitul lunii no-
iembrie și are toate șansele să 
depășească 14% la finele anului. 
Creșterea prețurilor a fost gene-
rată de sporirea cererii în con-
dițiile unei creșteri economice 
robuste după recesiunea de anul 
trecut, provocată de blocările 
economice legate de pande-
mie. De asemenea, prețurile la 
produsele alimentare la nivel 
mondial au crescut constant, 
s-au mărit de 2,6 ori tarifele la 
gazele naturale, a crescut și cre-
ditarea care a stimulat cererea 
de mărfuri de larg consum și pe 
piața imobiliară. 

2. Produsul Intern Brut 
a sporit cu 10,3% în prime-
le nouă luni ale anului după 
o recesiune de 7% în 2020. 
Economia a crescut din contul 
recuperării după scăderea de 
anul trecut, dar și grație unui 
an agricol bogat. Cel mai mare 
aport la sporirea PIB l-au adus 
sporirea comerțului, sporirea 
veniturilor și cheltuielilor din 
Bugetul Public Național ,dar și 
agricultura. 

3. Deficitul comercial a 
ajuns la 3,26 miliarde de 
dolari în ianuarie-octombrie, 
ceea ce reprezintă recordul 
absolut pentru ultimii 30 de 
ani. În timp ce importurile s-au 
cifrat la 5,72 miliarde de dolari, 
exporturile au fost de doar 2,45 
miliarde. Deficitul comercial 
în creștere denotă accentua-
rea specificului de consum al 
economiei moldovenești, care 
produce mult mai puțin decât 
consumă. 

4. Datoria externă a 
totalizat 8,5 miliarde de 
dolari după primul semestru al 
anului, ceea ce constituie 66,1 
la sută din Produsul Intern Brut 
al Republicii Moldova și s-a 
majorat pe parcursul perioadei 
ianuarie-iunie 2021 cu 0,8 la 
sută. Datoria externă publică şi 
public garantată a reprezentat 
28,9 la sută din totalul datoriei 
externe.

5. Salariul mediu a con-
stituit 9175,7 lei în trimestrul 
trei, în creștere cu 13,6% față de 
perioada similară din anul pre-
cedent. Cel mai mare salariu îl 
aveau angajații din informații și 
comunicații, 21703,6 lei, iar cel 
mai mic îl primeau angajații în 
activitățile de cazare și alimen-
tație publică, 5706,4 lei.
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Parlamentul a demis-o, pe 9 decem-
brie, pe Avocata Poporului, Natalia 
Moloșag. Mai întâi, aceasta a depus la 
Parlament o cerere de demisie, după 
care a solicitat anularea acesteia.

La această procedură încâlcită s-a 
ajuns după ce Natalia Moloșag a fost 
surprinsă de mai multe ori în spațiul 
public, inclusiv la evenimente organi-
zate de către Oficiul Avocatului Popo-
rului, împreună cu Dumitru Godorog, 
un condamnat pentru proxenetism. 
Mai exact, potrivit hotărârii judecă-
torești, acesta „a îndemnat” tinere să 
practice prostituția.

Natalia Moloșag a explicat apariția 
lui Dumitru Godorog la evenimentele 

organizate de Oficiul Avocatului Popo-
rului prin faptul că i-a acordat fostului 
său client o șansă să se reîncadreze 
în societate.

Natalia Moloșag a fost numită în 
funcția de Avocat al Poporului pentru 
un mandat de șapte ani.

Încă de la numirea Nataliei Moloșag 
în această funcție au existat voci critice 
privind un posibil conflict de interese 
pentru desemnarea acesteia în funcția 
de Avocat al Poporului. 

Natalia Moloșag a reprezentat-o 
în instanță și pe președintele Maia 
Sandu în mai multe procese împotriva 
lui Igor Dodon.

(I.G.)

T O P U R I

NATO: Exigențele Rusiei, 
„complet inacceptabile” 
pentru Suedia

Exigențele formulate de Moscova în legătură cu NATO, 
în special cu privire la îngheţarea extinderii aceste-
ia în Europa, sunt „complet inacceptabile”, a afirmat 
luni Suedia, non-membru, ci stat partener al Alianței 
Nord-Atlantice, notează AFP, citat de agerpres.ro. „Nu 
vom intra în NATO nici acum, nici mai târziu, dar este 
o decizie în întregime suedeză care nu privește pe ni-
meni altcineva”, a declarat ministrul suedez al apărării, 
Peter Hultqvist, într-un interviu acordat cotidianului 
„Dagens Nyheter”.

Bruxelles: Polonia 
„a violat principiile generale 
ale dreptului UE”

Comisia Europeană a lansat, miercuri, o procedură 
împotriva Poloniei în urma unei decizii emise în octom-
brie de Tribunalul constituțional al acestei țări, care 
contestă primordialitatea dreptului european, scrie 
lemonde.fr. „Considerăm că această jurisprudență a 
violat principiile generale ale autonomiei, primordialități, 
eficacității și aplicării uniforme a dreptului Uniunii și 
deciziile Curții de Justiție a UE. Considerăm că Tribu-
nalul constituțional nu mai răspunde exigențelor unui 
tribunal independent și imparțial stabilit de lege”, a 
declarat comisarul european, Paolo Gentiloni.

Japonia execută condamnați 
la moarte pentru prima
dată din 2019

Japonia a executat marți trei condamnați la moarte, 
aplicând pedeapsa capitală pentru prima dată din decem-
brie 2019 și de la venirea la putere a premierului Fumio 
Kishida la început de octombrie. „Trei condamnați la 
moarte au fost executați astăzi”, a declarat o responsabilă 
a Ministerului Justiției pentru AFP, potrivit lefigaro.fr. 
Este vorba de un bărbat de 65 de ani, condamnat pentru 
moartea a șapte persoane, membri ai familiei sale și 
vecini ai săi în 2004, și de alți doi bărbați de 54 și 44 
de ani condamnați pentru omor dublu comis în 2003.

Prețurile la gazele naturale, 
în continuă creștere

Prețul pentru o mie de metri cubi de gaze naturale a 
atins 2.000 de dolari. Creșterea prețului a survenit după 
ce gazul dintr-o conductă spre Germania și-a schimbat 
direcția pentru a curge spre Est pentru a doua zi, menți-
nând prețurile aproape de niveluri record pe măsură ce 
se apropie mijlocul iernii, scrie theguardian.com. Unii 
analiști și politicieni europeni au sugerat că Moscova 
reduce în mod deliberat livrările de gaze naturale pentru 
a-și susține poziția politică pe fondul tensiunilor din 
cauza Ucrainei și a întârzierilor în certificarea europeană 
a unei alte conducte, Nord Stream 2.

A fost găsit un ou de 
dinozaur cu un embrion 
perfect conservat

Oamenii de 
știință au des-
coperit în sudul 
Chinei un ou de 
dinozaur din fa-
milia oviraptori-
delor cu un em-
brion perfect conservat. Fosilele ca acestea, conform unui 
articol din jurnalul iScience, sunt extrem de rare. De 
obicei, ouăle fosilizate au coaja deteriorată și embrionul 
din interior foarte fragmentat. Datorită descoperirii, 
oamenii de știință au aflat că embrionii de oviraptoride 
erau foarte asemănători cu embrionii păsărilor moder-
ne și se aflau în ou într-o poziție tipică de pasăre, ceea 
ce permite puiului să spargă coaja. Embrionul din oul 
pietrificat și-a primit propriul nume – Micul Yinglian.

I.G.

M a p a m o n dCel mai moloșag Avocat al poporului 

Procurorul general interimar, Du-
mitru Robu, a cerut, pe 16 decembrie, 
în Parlament ridicarea imunității de-
putatului Ilan Șor, condamnat în primă 
instanță în dosarul furtul miliardului. 
Acest lucru s-a întâmplat a doua oară, 
deoarece legislativul precedent îi ri-
dicase deja imunitatea lui Ilan Șor.

Președintele Parlamentului, Igor 
Grosu, a anunțat pe 16 decembrie că 
Procuratura Generală a solicitat – cu 
nouă cereri! – ridicarea imunității 
parlamentare a deputatului în vede-
rea reținerii, arestării, percheziției și 
trimiterii în judecată a acestuia.

Ilan Șor a fugit din Republica Mol-
dova în iunie 2019, odată cu căderea 

regimului Plahotniuc, și nu a mai re-
venit.  

Cu toate acestea, Partidul Șor a in-
trat în Parlament în urma alegerilor 
din 11 iulie. 

În această formațiune politică, în 
parlamentul precedent, au rămas fără 
imunitate parlamentară trei deputați 
– Petru Jardan, Denis Ulanov și Ilan 
Șor. Toți trei au fost realeși în noul 
legislativ. 

Aceasta este o situație foarte ciudată 
din cauza că nici procuratura nu a știut 
cum să procedeze și a avut nevoie de 
interpretarea legislației de către noul 
legislativ.

(I.G.)

Cel mai imun deputat al Republicii Moldova

În anul 2021, opinia publică a fost 
bulversată de anunțul făcut de jurna-
lista Natalia Morari, una dintre co-
fondatoarele postului de televiziune 
TV8, că afaceristul Veaceslav Platon, 
considerat raiderul nr. 1 în spațiul CSI, 
este tatăl copilului ei.

Anunțul a fost făcut chiar de jur-
nalistă. „Tata lui Rem este Veaceslav 
Platon și o declar ca să nu mai existe 
loc de niciun fel de șantaj în privința 
mea și a fiului meu”, a anunțat Morari 
pe 8 septembrie 2021 pe pagina sa de 
facebook.

Jurnalista a mai scris că va face o 
pauză de emisie și că se retrage tem-
porar din Consiliul de Administrație al 
postului de televiziune al cărui fonda-
tor este, unde modera și o emisiune cu 
subiecte politice și de interes public.

Anunțul lui Morari a fost făcut după 
ce Veaceslav Platon a publicat pe fa-
cebook o fotografie cu un copil care 
semăna izbitor cu fiul Nataliei Morari, 
însă a șters-o rapid. 

Organizațiile neguvernamentale 
de media (Centrul pentru Jurnalism 

Independent, Asociația Presei Electro-
nice și Asociația Media Guard) și-au 
exprimat regretul și îngrijorarea în 
urma declarației făcute de jurnalista 
TV8 Natalia Morari care a recunoscut 
o relație personală cu omul de afaceri 
Veaceslav Platon. 

În legătură cu anunțul făcut de Na-
talia Morari, „Gazeta de Chișinău” a 
adresat un memoriu, la 8 septembrie, 
Consiliului de Presă din Republica 
Moldova, prin care îi ceream „să ia 
atitudine în scandalul legat de cazul 
Natalia Morari/TV8/7 aprilie 2009/
TV7/Europa Liberă și premiile acorda-
te acesteia de către organizații media 
naționale și internaționale, precum 
și instituțiilor de presă pe care le re-
prezenta”.

Am primit un răspuns pe 18 oc-
tombrie. În textul Deciziei Consiliu-
lui de Presă din Republica Moldova, 
adoptată la ședința din 30 septembrie 
2021, membrii Consiliului „regretă și 
condamnă comportamentul jurnalis-
tei Natalia Morari, că nu a declarat la 
timp/a ascuns faptul că are o relație 

personală cu o persoană publică, ur-
mărită penal, continuând să o invite 
la emisiuni, aflându-se astfel într-un 
conflict de interese evident. Acest fapt 
reprezintă o încălcare gravă a norme-
lor deontologice, ale Codului deonto-
logic al Jurnalistului din Republica 
Moldova”. 

(V.P.)

Scandalul anului – anunțul Nataliei Morari

Motorina rusească ajunge în 
Transnistria din Portul Novorosiik, 
Rusia, în Portul Constanța, România, 
de unde este preluată de tirurile mol-
dovenești și dusă în stânga Nistrului. 
Una dintre firmele care transportă 
motorina în regiunea separatistă, 
ocupată de trupe rusești, este Truck 
Petrol. 

În iulie 2020, în acționariatul 
acestei companii a intrat Artiom 
Pînzari, fiul fostului șef al Inspec-
toratului General al Poliției (IGP) și 
fost ministru al Apărării, Alexandru 
Pînzari. 

Pe 30 septembrie 2021, în contex-
tul arestului lui Alexandru Pînzari 

în dosarul Direcției 5 a Inspectora-
tului Național de Investigații, Arti-
om Pînzari a ieșit din acționariatul 
companiei. 

O bună parte din motorină, po-
trivit raportului Serviciului de In-
formații și Securitate, precum și de 
benzina importată în Transnistria, 
fără achitarea taxelor și accizelor, în 
baza hotărârii din 2001, este utilizată 
de Grupul Operativ al Trupelor Ruse, 
care staționează în stânga Nistrului 
cu pretenția că asigură securitatea 
depozitelor de armament din Co-
basna.

(I.G.)

Ministrul motorinei al Transnistriei  
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Aniversarea 
căderii imperiului

A - p o l i t i c e

Anticipat de înțelegerea de 
la Belavežskaja Pušča, dar și 
de parada independenților din 
august 1991, el anunța un divorț 
pașnic. CSI, o improvizație de 
moment a fostelor colonii sovie-
tice, tocmai pentru asta a fost 
creat: să asigure un transfer 
pașnic al economiei și suvera-
nității comune noilor entități 
statale. N-a fost să fie. Pe tot 
parcursul acestor trei decenii, 
administrația de la Kremlin 
(mai ales cea de după anul 
2000) nu a temperat, ci, dimpo-
trivă, a forțat notele nostalgice, 
convertindu-le în războinice 
vise revanșarde.

Or semnarea decesului URSS 
era un fapt acceptat de oficiali-
tățile sovietice ca un act de ca-
pitulare în urma războiului (fie 
și a războiului rece). Primele 
semne majore fuseseră căderea 
zidului Berlinului și prăbușirea 
– fără regrete – a pactului de la 
Varșovia (un fel de extensiune a 
imperiului). S-ar părea că, mai 
ales acum, la trei decenii de la 
căderea imperiului, lucrurile 
sunt limpezi și ireversibile. Iată 
însă că nu.

Mai întâi, un semnal ab-
surd-anecdotic: la turneul 
hocheistic organizat recent de 
postul rus de televiziune ORT, 
selecționata Rusiei a jucat 
toate meciurile în tricourile 
fostei selecționate a URSS (!). 
O sfidare a istoriei prin renaș-
terea simbolică a imperiului 
(cu testarea opiniei lumii). E 
ca și cum, la vreo aniversare a 
Germaniei naziste, echipa RFG 
ar juca în tricourile Celui de 
al Treilea Reich. S-ar părea că 
aici e doar teatru (sportul nu 
există în afara spectacolului), că 
e doar joc. Dar e o competiție 
oficială! Dacă ne amintim de 
regretele președintelui rus care 
afirma că „destrămarea URSS a 
fost o catastrofă”, înțelegem că 
restabilirea imperiului e scop, 
nu nostalgie.

Rusia de azi seamănă tot 
mai mult cu Germania din anii 
20-30 ai secolului trecut, când 
nostalgia după imperiul pierdut 
se convertește tot mai evident 
în planuri revanșarde. Dacă 
Transnistria, Abhazia, Osetia 
de Nord și Karabahul, ca bombe 
cu efect întârziat, erau doar 
marcări de teritoriu pentru 
posibilele viitoare conflicte de 
proporții, atunci ocuparea Cri-
meii și dezmembrarea Ucrainei, 
începând cu zona Donbass, sunt 

Obsedați de buletinul de știri 
și de cronica politică, de vede-
tele momentului, politice sau 
pop, de catastrofe și pandemii, 
trecem peste oamenii care rămân 
în umbra istoriei mari. Aflăm de 
existența unui muzician când i se 
confiscă instrumentul. De creația 
unui scriitor când i se acordă un 
premiu internațional important. 
De prestanța unui atlet când aces-
ta câștigă o medalie prestigioasă. 

De un luptător pentru drepturi sau de un jurnalist onest atunci când 
aceștia sunt bătuți sau uciși. 

Dacă evenimentele din viața celor care ne reprezintă cu adevărat, 
într-o măsură în mod sigur mai mare decât președinții și diplomații, 
nu se înscriu în ordinea senzaționalului, nu se intersectează cu politicul 
și nu frizează frivolul, ele riscă să rămână complet necunoscute publi-
cului larg. Decența, seriozitatea, dăruirea, efortul întru performanță 
și nu întru captarea atenției generale sunt garanția anonimatului și 
o mare șansă de a supraviețui, în timp, cel mult sub forma unui scurt 
articol de dicționar enciclopedic. Dar asta numai dacă ai avut noroc 
să trăiești într-o țară în care se editează asemenea dicționare.

Există o categorie de cetățeni care nu au nici măcar norocul oame-
nilor de cultură sau al activiștilor civili. Aceștia sunt chiar cei care îi 
ajută, financiar, pe artiști, scriitori, savanți, jurnaliști și alți fanatici 
ai ideilor de frumos, adevăr și dreptate. Filantropi care, dacă nu sunt 
Soros, adică nu beneficiază de publicitatea politică a Occidentului, 
riscă să fie dați uitării chiar înainte de a fi fost cunoscuți de poporul 
pentru binele căruia au trudit și și-au donat banii.

Întrebați-i pe românii din Basarabia și din țară cine a fost Vasile 
Stroescu. Să vă ferească Sfântul să explicați tăcerea subsecvent-stin-
gheritoare a nației prin cine știe ce lapsus cauzat de pandemie. Dacă 
aveți cumva vreo îndoială în această privință, întrebați-i imediat 
despre Angelina Jolie. 

Iar pe rușii de azi întrebați-i cine a fost Dimitri Zimin. Da, a fost, 
căci în data de 22 decembrie a.c., marele binefăcător al științei și 
culturii ruse s-a stins din viață. 

Personalitatea acestui filantrop este extraordinară, iar destinul, 
aproape parabolic. Dimitri Borisovici Zimin cobora dintr-o familie 
de negustori ruși. Tatăl său a fost arestat de NKVD și a murit într-un 
lagăr de lângă Novosibirsk în 1935, iar o parte din rude a emigrat în 
Vest după puciul bolșevic. În perioada sovietică, s-a remarcat printr-o 
frumoasă carieră de cercetător fizician în domeniul radiocomunica-
țiilor: doctor în științe în 1984 și autor a peste o sută de lucrări și 
invenții. În 1991, la vârsta de 58 de ani, Zimin a devenit om de afaceri, 
iar în 1992 a pus bazele companiei de telefonie mobilă „VîmpelKom“ 
(cu peste 240 de milioane de abonați acum câțiva ani). În 2002, a 
înființat fundația „Dinastia“, a cărei menire a fost să susțină științele 
fundamentale și cercetarea. Donându-și cea mai mare parte a banilor 
câștigați fondului de binefaceri, s-a retras în același an din business. 
Din 2008, fundația a decernat premiul „Просветитель“ (literalmente, 
„iluministul“) pentru cea mai bună lucrare de popularizare a științei 
în limba rusă.

Răsplata statului rus pentru contribuțiile lui Zimin la dezvoltarea 
științei și emanciparea societății a venit în 2015, când ministerul 
federal al Justiției a inclus „Dinastia“ în lista „organizațiilor nonco-
merciale“ ce „îndeplinesc funcția de agenți străini“ (sic!). În același 
an, filantropul rus s-a retras (eufemistic vorbind) în Elveția, unde a 
creat „Zimin Foundation“, pentru a sprijini cercetarea științifică în 
alte țări ale lumii, dacă tot nu putea să o mai facă în patrie.

Cazul lui Zimin este, din nefericire, aproape unic în spațiul post-
sovietic. Un spațiu care a produs o puzderie de oameni foarte bogați, 
dar care nu s-au gândit niciodată să doneze dezinteresat, sistematic și 
neconjunctural pentru știință și pentru cultură. Organizații ca „Ede-
lweiss“, în RM, au fost mai curând o pervertire a cauzei carității, decât 
o afirmare a acesteia, dată fiind sursa finanțării și finalitatea reală 
a acesteia, care consta în înnobilarea finanțatorului sub acoperirea 
actelor de caritate.

De ce nu avem oameni de calibrul lui Zimin (adică nu donatori 
ocazionali și avânturi caritabile sporadice) în RM? Ba chiar nici în 
România? Cu toate că am avut o mulțime până la instaurarea comu-
nismului? Mă tem că un răspuns onest la această întrebare va suna 
ca un verdict, revelând un adevăr trist despre starea actuală a nației. 
Pe când nouă nu ne place adevărul și, mai ales, ne place să credem că 
de debilitățile și de scăderile noastre sunt alții de vină. Nu faptul că, 
la câți suntem și la cât de tari ne dăm uneori, societatea și sistemul 
nostru educațional nu au fost în stare, timp de aproape trei decenii 
de libertate, să cultive măcar o persoană în acest spirit.

Despre 
filantropie 
și filantropi

semne ale planurilor războinice. 
O întâmplare face ca tot 

în aceste zile să se divulge un 
mare secret militar, pe care 
îl cunoștea toată lumea, dar îl 
nega cu înverșunare Kremli-
nul: prezența forțelor militare 
ruse pe teritoriul Ucrainei. 
Secretul a fost afișat pe portalul 
Judecătoriei Kirov din ora-
șul Rostov-pe-Don. Judecata 
examina un caz de corupție și 
delapidare dintr-un depozit 
alimentar, inculpatul alegân-
du-se cu șase ani de pușcărie. 
Firma se ocupa cu „aprovizi-
onarea unităților militare ale 
Forțelor Armate ale Federației 
Ruse, dislocate pe teritoriul 
Republicii Populare Donețk și 
Republicii Populare Luhansk” 
(citez de pe portalul judecăto-
riei: „Данное продовольствие 
предназначалось для 
отправки в воинские 
части Вооруженных Сил 
РФ, дислоцирующихся на 
территории ДНР и ЛНР”). 

Radio Svoboda, analizând 
cifrele, a calculat: „1300 de tone 
de produse, furnizate de firma 
respectivă în fiecare două săp-
tămâni, sunt suficiente pentru 
asigurarea cu alimente a unui 
număr de 26 de mii de oameni”. 
Kremlinul a negat, purtăto-
rul de cuvânt al președinției, 
Peskov, a spus că e o „greșeală”, 
doar că, vorba jurnalistului 
Anton Oreh de la „Eho Moskvî”, 
nu e clar în ce constă greșeala: 
a greșit inculpatul? A greșit ju-
decătorul (purtând un nume de 
rezonanță: Șolohov!)? A greșit 
Kremlinul, declanșând războiul 
în Estul Ucrainei?

Televiziunile ruse ilustrează, 
în aceste zile, căderea imperiu-
lui ca pe un dezastru, sugerând 
ideea renașterii epocii de aur. 
Ce e de reținut însă din isto-
ria sovietică? Cortina de fier, 
izolarea de lume, autosuficien-
ța, cenzura, lipsa libertății de 
opinie, supravegherea totală, 

denunțurile, lichidarea elitelor 
naționale? Produsele de proas-
tă calitate și invidia pentru 
cei – puțini – care, mergând în 
Occident, își procurau lucruri 
de bună calitate? Drumurile 
proaste și casele uniforme, 
cenușii și neprietenoase? 
Rândurile interminabile, în 
care ne-am consumat viața, 
așteptând pâinea, un borcan de 
smântână sau două kilograme 
de ardei; ori stând în rând fără 
sfârșit (dacă nu erai din casta 
privilegiată) în speranța obține-
rii apartamentului?

Sau încă un detaliu, literar. 
În spațiul sovietic erau atestate 
trei genuri literare inexistente 
în alte părți: anecdota politică 
(privită ca literatură), născută 
de lipsa libertății de expre-
sie; cântecul pușcăriașilor 
(„блатная песня”), URSS fiind 
o mare închisoare; romanul in-
dustrial („производственный 
роман”), dedicat muncii sisifi-
ce, autosuficiente, având unicul 
scop de a munci, fără grija cali-
tății și utilității. Asta ne promit 
revanșarzii? Niet, spasiba.

Cele rele să se spele!

Adrian CIUBOTARU

H a r t a  l u m i i

În decembrie curent (în aceeaşi lună în care 
s-au împlinit 99 de ani de la fondarea „uniunii 
de nezdruncinat”) s-au rotunjit şi trei decenii 
de la semnarea unor documente care au 

anunțat decesul oficial al URSS.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU Rusia  
 

de azi seamănă 
tot mai mult 
cu Germania 
din anii 20-

30 ai secolului 
trecut, când 

nostalgia după 
imperiul pierdut 

se convertește 
tot mai evident 

în planuri 
revanșarde. 

,
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Evenimentele din decembrie 
1989 le-am urmărit cu sufletul la 
gură... de la Chișinău. Aflam ce se 
întâmplă în țară din ceea ce pri-
veam la TVR (pentru prima dată 
puteam vedea și noi, basarabenii, 
cei care nu locuiam pe malul Pru-
tului, emisiunile TVR). Altă sursă 
de informație nu prea aveam. Poate 
doar câteva convorbiri telefonice cu 
rudele din România. Să nu uităm 

– la acea oră legătura telefonică cu România se făcea prin Moscova. 
Da, nu greșesc – făceai comandă telefonică și așteptai să-ți facă le-
gătura centrala de la Moscova. Nu zic că înghițeam chiar tot ce ne 
dădeau radioul și televiziunea. Lucram la Radio Moldova și știam 
cum se fac știrile și reportajele și mai știam să și citesc printre rân-
duri... Dar totuși eram în mare măsură informată de la aceste două 
surse și EVIDENT – de la Europa Liberă. Dacă stau să mă gândesc 
ce mi-a rămas pe retina ochiului până astăzi din acele reportaje, aș 
spune cu tărie – un vox în stradă cu un tânăr, un Gavroche anonim 
al Revoluției... care rostea cu fermitate fraza – „Acum știu pentru ce 
are rost să trăiesc!”. Poate că nu am reprodus cu exactitate fraza, dar 
sensul acesta era. Ar fi interesant să aflăm care a fost destinul acelui 
Gavroche, pe unde l-o fi dus soarta și ce zice astăzi. Am avut o bună 
colegă de birou, Diana, o persoană extrem de inteligentă, dar cu un 
caracter care deranja pe mulți. Când se supăra pe cineva și mai ales 
pe ceva ce nu mergea bine în redacție, arunca o singură frază spusă 
tare, să fie auzită și de cei din afara biroului, și mai ales de șefi. Fraza 
era: „Degeaba au murit tinerii la revoluție!!!”. Oare chiar au murit 
degeaba? Oare acel Gavroche se înșela când spunea că acum are rost 
să muncești în această Țară?

Oare se înșela acel 
Gavroche?

MREAJA REȚELELOR

La 20 decembrie este ziua 
Sfântului Ignat, când, prin 
multe locuri, se taie porcul de 
Crăciun. Dar, deoarece este 
post, prin alte părți, porcul 
se taie în ajunul Crăciunului 
sau chiar în prima zi, iar, prin 
părțile Tecuciului, a doua zi de 
Crăciun. În zona Muscelului, 
porcii se taie între Crăciun și 
Sfântul Vasile, dar nu în zi de 
miercuri sau vineri. Dincolo 
de tradiția mesei cu bucate 
specifice preparate din porc, 
se poate descoperi sacrifica-
rea rituală, atestată la greci, 
romani și egipteni, în cinstea 
diferitelor zeități, chiar dacă 
nu peste tot se consuma carnea 
animalului. Până astăzi s-au 
păstrat anumite credințe care 
atestă faptul că este vorba de 
un ritual. 

Se zice că, în ziua de Ig-
nat, tot omul trebuie să vadă 

Tradiții de Sf. Ignat
sânge, iar porcul visează cuțit 
și mărgele roșii la gât. Când 
se înjunghia porcul, bătrâ-
nii țineau o strachină cu mei 
în care să se scurgă sângele. 
Acest mei, măcinat, era bun 
împotriva guturaiului, a spai-
mei și a nălucilor. De aseme-
nea, untura de la porc negru se 
zice că este bună pentru vrăji, 
dar mai ales pentru oi sau 
pentru porci bolnavi. Cu o bu-
cată de porc, sfințită la Bobo-
tează, este bine să se ungă cei 
ce au dureri de picioare sau 
junghiuri. Tot cu untură de 
porc se ungeau și morții care 
erau bănuiți că sunt strigoi, 
pentru a nu mai putea ieși din 
mormânt.

Falca de porc se păstra pen-
tru că era de leac la „fălcariță”, 
adică umflarea fălcilor. Bolna-
vul trebuia „pălit” (apăsat) cu 
falca de porc tăiat la Ignat. 

Cu cap de porc, împodobit 
cu flori și mărgele, țiganii obiș-
nuiau să colinde, la Anul Nou, 
o colindă numită „Siva” sau 
„Vasilca”, în care se descrie 
moartea violentă a Sivei, sim-
bolul anului vechi, și somnul 
puiului în leagăn de mătase, 
simbol al noului an.

Porcul se înjunghie în zori, 
înainte de răsăritul soarelui, 

și toți cei care participă își fac, 
în frunte, o cruce cu sânge, 
pentru a fi sănătoși și roșii 
peste an. La tăiatul porcului 
nu trebuie să participe cei 
miloși, pentru că se zice că, 
dacă este jelit, carnea nu va 
mai fi bună. Se crede că așa a 
lăsat Dumnezeu: „Crăciunul 
sătulul” (și „Paștele fudulul”). 
De asemenea, cel care taie 
porcul nu trebuie să strângă 
sau să scrâșnească din dinți, 
căci va fi carnea tare și va 
fierbe greu. Pentru a nu pieri 
sămânța porcilor, unele femei 
smulg mănunchiuri de păr de 
porc, le moaie în sânge și le 
pun la păstrare. Când se taie 
porcul i se face semnul crucii 
pe frunte sau pe spate, iar în 
focul cu care se pârlește se pun 
câteva grăunțe de tămâie ca 
să se îndepărteze „necuratul”. 
Coada se dă copiilor mici să o 
mănânce, pentru a nu se mai 
„scăpa” în pat. 

Cu splina porcului se fac 
prognoze despre vreme. Se mai 
face „pomana” sau „cina” por-
cului, iar colindătorilor mari 
li se dă cârnaț, pentru a avea 
saț și belșug în casă. Avem, 
așadar, o tradiție adânc înră-
dăcinată. Vom vedea cum se va 
adapta la normele UE!

Un necunoscut, amețit de bă-
utură, mi-a spus odată la ureche, 
într-un restaurant: „Am o soluție 
pentru salvarea României”. Am râs. 
Întâlnisem de-a lungul timpului și 
alți nebuni care știau ce trebuie făcut 
pentru redresarea țării.

Culmea este că și eu am o soluție. 
România s-ar schimba instantaneu 
în bine dacă fiecare dintre noi și-ar 
face datoria. Atât și nimic mai mult. 
Țăranii să cultive pământul, poli-

țiștii să-i prindă pe hoți, profesorii să-i învețe carte pe elevi, oamenii 
politici să conducă țara cum trebuie, medicii să-i trateze cu grijă pe 
bolnavi, constructorii să întindă uniform mortarul pe cărămidă, zia-
riștii să informeze corect. Nu avem nevoie de reformatori vizionari, 
de atitudini profetice. Nu este necesară încă o revoluție. Trebuie doar 
ca toți să facem ceea ce oricum avem obligația să facem. Un șurub 
fabricat la București să se potrivească perfect într-o piuliță fabricată 
la New York.

Salvarea României

Eugenia GUZUN

Prezența la vot la alegerile 
pentru primăria orașului Bălți 
este undeva la 10%.

O cifră excelentă care reflec-
tă cu fidelitate calitatea clasei 
politice din Republica Moldova 
și în general nivelul administrării 
statului. Ruperea cetățenilor de 
ceea ce se numește clasă politică 
a fost accelerată la cote nebănuite 
în ultima vreme dincolo de Prut.

O cifră ce reflectă calitatea 
clasei politice 
din Republica Moldova

Dincoace de Prut nu pot 
decât să îmi doresc să ajungem 
la procente asemănătoare la 
următoarele alegeri. Undeva la 
10% prezență la vot înseamnă 
că nici măcar toți cei din clien-
tela politică, cei care atârnă de 
clanurile înșurubate la putere 
nu s-au mai simțit obligați să 
participe la simulacrul numit 
alegeri.

Încet-încet oamenii se 
lămuresc că votul lor nu este 
reflectat în guvernare, este 
doar o mascaradă, în reali-
tate clanurile neo-feudale își 
negociază între ele pozițiile 
din administrație și asta e tot. 
Cumva trebuie importată de la 
Chișinău tehnologia asta care 
a dus la așa o minunăție de 
participare la vot.

***
Nu poți să nu-i admiri pe 

propagandiștii puterii de la 
Chișinău. Vinovați sunt cei 90% 
dintre cetățenii orașului Bălți 
care n-au ieșit la vot. Să sufere!

Structura de putere de la 
Chișinău face ce știe mai bine: 
își abandonează cetățenii. 
Realitatea este că administrația 
și clasa politică de la Chișinău 
pierd controlul asupra unor 
zone extinse, în plus față deja 
cele rupte de facto. Doar că 
nimeni nu este gata să privească 
realitatea în ochi și asta nu face 
decât să sporească veselia.

Aștept explicațiile vectori-
lor Chișinăului din București 
pentru cele petrecute la Bălți. 
Posibil să nu fie nici o explica-
ție, mai simplu așa.

Un lucru curios 
despre Grigorișin

Grigorișin a câștigat ale-
gerile la Bălți după ce a fost 
ales de doar 7% din locuitorii 
orașului.

Un lucru curios despre acest 
Grigorișin este faptul că orga-
niza în piața centrală din Bălți, 

când era mai tânăr, jocul de-a 
„Alba-neagra”. Este un joc 
practicat peste tot în trecut în 
locuri aglomerate. Ca jocul să 
funcționeze este nevoie de trei 
pahare de plastic și o minge 
mică. Scopul jocului este de a 
ghici unde este mingea, după 
ce operatorul a amestecat pa-
harele în fața jucătorului. 

De fapt nu este un joc, ci o 
schemă de escrocherie. Pentru 
că operatorul prin tehnica, 
rapiditatea și agilitatea mâi-
nilor produce iluzii optice în 
care sunt înșelați jucătorii. Iar 
pentru ca acest joc să aducă 
profit, în această fraudă erau 

implicați și alți oameni din 
aceeași bandă cu multiple 
roluri, pentru a atrage posi-
bile victime, pentru a momi 
ținta în a paria, pentru a sta la 
șuher, pentru a servi ca body-
guard dacă ținta devine agresi-
vă și pentru a servi drept scut, 
așa încât oamenii care joacă 
să nu surprindă operatorul în 
imagini compromițătoare.

Operatorul de obicei era 
Grigorișin, adică el amesteca 
paharele și amăgea oamenii.

Asta-i cam tot ce trebuie să 
știți despre Nicolai Grigorișin, 
primarul de Bălți.

Ion ANDRONACHE

George DAMIAN

Alex ȘTEFĂNESCU

Poate ca adulți am putea să prac-
ticăm mai des recunoștința, să ne 
întoarcem privirile spre cei ce ne 
iubesc, spre cei ce cândva ne-au fost 
alături, spre acele persoane care au 
contat în viața noastră. Ne putem 
lua un moment de pauză și să ne 
gândim cui îi suntem recunoscă-
tori. Cine suntem noi astăzi? Cine 
a contribuit la dezvoltarea noastră? 
În unele momente dificile cui ne-
am adresat? La cine am strigat? Pe 

umărul cui am plâns? Pe cine ne-am bazat când ne-a fost mai greu? 
Chiar dacă au trecut anii, atât de mult contează să spunem „îmi aduc 
aminte, vă mulțumesc, a contat atât de mult pentru mine, vă port în 
suflet, vă sunt recunoscătoare”...

Iar pe copii să-i învățăm să fie recunoscători. În loc să criticăm 
doamna pentru ce nu a făcut acum la final de an, putem să-i mulțumim 
pentru tot ce a făcut un an întreg pentru copilul tău (4,6 sau 8h/zi) în 
loc să criticăm pe proful X că nu i-a punctat corect (zicem noi) 0.25p 
la teză, am putea să ne gândim cu recunoștință pentru ce a făcut un 
semestru întreg. Ce câștigăm din critică și ură? Ce câștigăm din răutate, 
invidie și dușmănie? Ce simțim când spunem „nu te mai suport, ești 
un nenorocit”? Dar atunci când spunem „îți mulțumesc...”? Poate că 
ar trebui să practicăm mai mult recunoștința față de prieteni, părinți, 
copii, bunici, străini, noi înșine...

Poate că ar trebui 
să practicăm 
mai mult recunoștința

Mihai COPĂCEANU

Lucia CIREȘ
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Scepticismul care 
ne poate costa viața

Ce nu face omul pentru a se pune 
bine cu șeful! Iar dacă șeful e șefă, 
omul nostru, de se consideră bărbat în 
toată legea, nu uită, Doamne ferește, 
de ziua de naștere a distinsei doamne, 
de alte sărbători naționale și interna-
ționale, cu care ocazie îi bate frumușel 
la ușă și, între patru ochi, sau ochișori, 
cum v-o fi mai mult pe plac, îi lasă „o 
mică atenție”. Cu cât mai des se în-
tâmplă acest lucru, cu atât mai bine și 
pentru șefă, și pentru subalternul ei.

Timofei, funcționar public uns cu 
toate alifiile, cunoștea bine slăbiciu-
nea aceasta a șefei sale și, ori de câte 
ori era cazul, se prezenta la ușa mult 
stimatei cu cadoul de preț pe care 
ea, ca să ia și alții exemplu, îl lăsa la 
vedere. Dacă vreunul dintre angajați se 
prefăcea cumva că nu a observat florile 
sau ce îi mai aducea în dar Timofei, 
șefa, ca printre altele, îi arăta aluziv 
spre obiectul „stimei și respectului”, 
spunând că uite ce băiat educat este 
Timofei, nu ca unii care uită cât bine 
le-a făcut ea... Angajatul, bineînțeles, 
trebuia să se conformeze, pentru că, în 
foarte scurt timp, putea deveni codașul 
instituției. 

Cu tot amuzamentul de care aveau 
toți parte, pentru buna înțelegere, 
respectau convențiile și treaba mer-
gea strună până la următoarea dată 
fericită, când  își demonstrau din nou 
atașamentul și dragostea pentru cea 
care era inima și sufletul colectivului 
nemaipomenit de bine organizat și 
unit. Treaba asta cu cadourile, înțele-
gea fiecare, era bine înrădăcinată în 
mai toate instituțiile, dar la ei, după 
părerea tuturor, se cam exagera, vino-
vat fiind, în primul rând, Timofei.

Pentru că nimeni nu-l prea înghi-
țea pe acest tip extrem de lingușitor, 
pedant și orgolios, care visa tot timpul 
să ajungă și el șef și se ocupa cu pâra și 
turnătoriile, colegii de serviciu căutau 
ocazia de a-i juca festa sau de a-i orga-
niza o farsă ca la carte. Ocazia nu s-a 
lăsat mult așteptată și s-a potrivit de 
minune pentru consecventul Timofei 
care, într-o bună zi, se frăsuia că uite 
ce bine arăta ieri șefa și el nu s-a price-
put să-i facă măcar un compliment.

Careva dintre colegi, un mucalit pus 
mai tot timpul pe ghidușii și cunos-
când și cât de deștept este insul, i-a 
spus că nu e totul pierdut și l-a sfătuit 
să se apropie de ea și să-i spună  că... 
ieri arăta foarte bine. Așa a și făcut 
Timofei, dar a fost sancționat imediat 
pentru „gluma de prost gust”, cum a 
categorisit-o demnitara. Niciun fel de 
cadouri nu i-au mai fost de folos, pen-
tru că, în ruptul capului, nu i-au mai 
fost acceptate.

A dispărut într-o zi și colegii săi 
au aflat că s-a aranjat foarte bine, că 
a devenit, în sfârșit, șef, iar pasiu-
nea de a le oferi cadouri șefilor mai 
mari nu i-a dispărut și nici nu i s-a 
diminuat în vreun fel. Așa cum și-a 
menținut-o și șefa lor, obișnuită să 
le primească și care le și primește. În 
continuare.

Gheorghe BÂLICI

S a l t i m - b a n c

Mania 
cadourilor

Vaccinurile nu 
vin de la diavol, 
ci de la ştiință. 
Vaccinarea nu este 

obligatorie şi este alegerea 
credincioşilor să decidă cum 
au grijă de sănătatea lor şi a 
celor din jur, dar să fie atenți 
la falsuri şi să nu-i inducă 
pe alți oameni în eroare, 
îndemnându-i să refuze 
vaccinul. Sunt două mesaje 
pe care le transmit creştinilor 
preoții care înțeleg că doar 
responsabilitatea comună 
poate stopa pandemia. 

Până în prezent, în Republica Moldova 
s-au vaccinat cu ambele doze de vaccin 
împotriva COVID-19 peste 960 000 de 
persoane, ceea ce reprezintă doar 28% din 
populație. Mulți dintre cei nevaccinați con-
tinuă să creadă în diferite mituri, inclusiv 
că prin vaccin s-ar introduce un cip care 
conține „numărul diavolului”. La începutul 
pandemiei, Mitropolia Moldovei se arăta 
sceptică față de imunizare, iar câțiva preoți 
au organizat vara trecută o manifestație la 
Chișinău împotriva „vaccinării obligatorii”, 
deși nici atunci și nici acum imunizarea nu 
are un caracter obligatoriu. Între timp, tot 
mai multe fețe bisericești, inclusiv din rân-
dul celor care au fost reticente și chiar au 
promovat mituri despre vaccinare, acum își 
reconsideră opinia. Unii preoți cu care am 
discutat ne-au spus că au avut COVID-19, 
iar după ce au ieșit din spital, s-au vaccinat. 
Îndemnul lor este să fim responsabili față 
de propria sănătate, dar și față de sănătatea 
celor din jur. 

Să credem în Dumnezeu, 
dar şi în sfaturile medicilor

Episcopul de Soroca și vicar al Mi-
tropoliei Moldovei, Ioan Moşneguțu, 
consideră că administrarea vaccinului 
anti-COVID-19 e o decizie individuală a 
fiecărei persoane, însă în această perioadă 
critică oamenii ar trebui să analizeze foarte 
atent informațiile și să asculte sfaturile 

medicilor. „Îndemnul și binecuvântarea 
bisericii este ca oamenii să se îngrijească 
de sănătatea lor și de sănătatea semenilor. 
În anul 2020 eu am suferit de COVID-19, 
am fost internat în spital. Am ascultat de 
sfatul medicilor, mi-am exprimat recu-
noștința cordială față de doctori pentru 
că m-au ajutat. Ulterior, m-am vaccinat 
împotriva COVID-19. Să credem atât în 
Dumnezeu, dar totodată să credem în oa-
menii de știință atunci când ne spun să 
fim atenți cu acest virus nemilos”, spune 
episcopul Ioan Moșneguțu.

Doar responsabilitatea comună 
poate stopa pandemia

Despre zvonurile că vaccinurile ar con-
ține cipuri, parohul Catedralei „Sfânta 
Teodora de la Sihla” din Chișinău, Ioan 
Ciuntu, afirmă că „se exagerează cu unele 
dezinformări”. „Afirmațiile că vaccinurile 
conțin cipuri sunt false. Oamenii trebuie să 
înțeleagă ce se întâmplă în jur, să analizeze 
critic informația și să ia hotărârea pe care 
o consideră cea mai bună. Dacă omul se 
hotărăște să se vaccineze, este dreptul lui. 
Eu niciodată nu i-am îndemnat pe creș-
tini să nu se vaccineze. Le-am vorbit să 
fie foarte atenți și să ia singuri decizia. 
Dacă iau decizia să se vaccineze, Dumnezeu 
să-i ajute, dar dacă nu se vaccinează, să 
fie atenți și să nu îi ducă pe alții în ispită 
și să nu facă o politică împotrivă, să nu 
distribuie informații false. Biserica trebuie 
să stea cuminte la lucrurile acestea, mai 
ales acolo unde nu sunt dovezi concrete, 
care-l influențează pe om”, spune părintele 
Ioan Ciuntu. Scepticismul unora îi poate 
costa viața atât pe ei, cât și pe semenii lor 
din comunitate: „Îndemnăm lumea să fie 
responsabilă și să nu se joace cu focul. Aici 
este focul cel strașnic care poate să ne ducă 
în ispite și să ne coste foarte scump. Oa-
menii care nu se vaccinează trebuie să fie 
corecți și responsabili față de cei din jurul 
lor. Trebuie să aibă corectitudine totală 
atunci când ies în societate, la masă, merg 
în troleibuz, la o întâlnire etc.”. 

Oamenii de ştiință au analizat 
eventualele riscuri ale vaccinului

Tudor Saghin, pastor la biserica ad-

ventistă „Ziua a 7-a” din satul Vadul lui 
Isac, raionul Cahul, consideră că oamenii 
trebuie să analizeze atent mesajele despre 
efectele vaccinării: „Lumea aude diferite 
informații și se lasă influențată, dar toate 
aceste zvonuri sunt mai mult false. Eu nu 
cred că oamenii de știință nu au analizat 
toate riscurile acestor vaccinuri. Chiar dacă 
sunt și cazuri când produc reacții adverse, 
asta nu înseamnă că trebuie să refuzăm 
vaccinul. Dacă nu ne vaccinăm, riscul de 
a ne îmbolnăvi este foarte mare, iar me-
dicina s-a dezvoltat mult. Eu sunt pentru 
vaccinare”. 

Vaccinurile salvează milioane de 
vieți în fiecare an

De-a lungul timpului, vaccinurile au 
salvat milioane de vieți, iar vaccinurile 
împotriva COVID-19 sunt sigure și efici-
ente, confirmă Angela Paraschiv, șefa 
Disciplinei de epidemiologie a Universității 
de Stat de Medicină și Farmacie „Nico-
lae Testemițanu” și președinta Comisiei 
epidemiologice a Ministerului Sănătății. 
„În trecut, 40% dintre copii mureau din 
cauza difteriei, variolei, rujeolei etc. As-
tăzi, datorită vaccinurilor, copiii noștri 
sunt sănătoși și nu cunosc consecințele 
bolilor, precum poliomielita, care a dus la 
schilodirea milioanelor de copii. Nici un 
vaccin nu este aprobat pentru utilizare 
dacă nu a dovedit siguranță și eficaci-
tate. Sunt administrate peste 7 miliarde 
de doze la nivel mondial, fără a cauza 
efecte adverse la populație, comparativ 
cu cele peste 5 milioane de decese de la 
COVID-19, confirmate până acum. Sunt 
oameni care puteau fi salvați dacă ar fi 
fost vaccinați, însă uneori credința în mi-
turi și falsuri despre vaccinuri crește riscul 
de îmbolnăvire, dar și de deces. Oamenii 
de știință au făcut tot posibilul ca astăzi 
să avem scutul necesar cu care să ne pu-
tem proteja, și avem cele mai sigure și 
nepericuloase vaccinuri contra COVID-19. 
Fără acest scut suntem vulnerabili în fața 
virusului. Vaccinurile au fost și vor fi cele 
care ne vor proteja de bolile infecțioase”, 
conchide experta.     

Mariana Jacot,
Stopfals.md
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Hepatita de la A la E: când 
se administrează vaccinul 
și cine plătește tratamentul 

Unele tipuri de hepatită pot 
fi prevenite prin vaccinare, teste 
de diagnostic și campanii de edu-
cație. Despre vaccinul împotriva 
hepatitei, cât costă și cine plătește 
tratamentul bolnavilor de hepatite 
virale acute și cronice am discutat 
cu virusologul Constantin Spînu, 
doctor habilitat în științe medica-
le, profesor universitar. 

Toți pacienții cu hepatite au 
acces liber și gratuit la tratament 
antiviral, indiferent dacă au sau 
nu asigurare medicală. Banii sunt 
oferiți din bugetul asigurărilor 

medicale obligatorii de asistență 
medicală, prin Programul nați-
onal de combatere a hepatitelor 
virale B, C și D. În anul 2021 se 
încheie cel de-al patrulea Pro-
gram. 

Nepăsarea costă bani

Potrivit virusologului, trata-
mentul antiviral are o eficacitate 
de 95%. „Pacientul e tratat și nu 
mai reprezintă sursă de infec-
ție pentru alții. Evităm evolu-
ția hepatitelor cronice în stare 

Hepatitele virale constituie una dintre 
provocările de sănătate publică, atât 
din cauza morbidității şi mortalității 
crescute, cât şi a ratei înalte de 

invaliditate consecutivă cronicizării infecției. 
Există cinci tulpini principale ale virusului 
hepatitei – A, B, C, D şi E. Hepatitele provocate 
de tulpinile B şi C sunt cele mai frecvente şi 
reprezintă una dintre cauzele principale ale cirozei 
hepatice şi ale cancerului de ficat, informează 
Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. 

mai avansată: ciroza hepatică și 
cancerul la ficat. Prevenim răs-
pândirea hepatitei virale C. Din 
păcate, nivelul de cultură sanita-
ră în Republica Moldova lasă de 
dorit. Nepăsarea ne costă mult. 
La primele simptome de boală ar 
fi cazul să ne adresăm la medic: 
oboseală, temperatură subfebrilă, 
contact cu persoane care au fost 
bolnave de hepatită, persoanele 
care au primit cantități mari de 
sânge etc. Statul cheltuie milioa-
ne de lei pentru tratament. Bani 
care ar putea fi cheltuiți pentru 

echipamente medicale etc.”, men-
ționează Constantin Spînu. 

Vaccinul anti-hepatic 

În toată lumea există vaccinul 
contra hepatitei B. Hepatita D se 
dezvoltă numai în prezența viru-
sului de tip B. „Odată vaccinat 
contra hepatitei B, omul primește 
protecție și pentru hepatita D”, 
afirmă Constantin Spînu.

În Republica Moldova, vaccinul 
se administrează din anul 1994. 
„Toți copiii care se nasc în ma-

ternități primesc vaccinul contra 
hepatitei virale B. Vaccinul are o 
durată lungă de protecție și o efica-
citate sporită. De unde totuși avem 
cazuri de hepatită B? Persoanele 
nevaccinate, care au făcut hepatită 
până în 1994-1995, iar acum noi 
culegem roadele”, explică doctorul 
habilitat în științe medicale. 

„O problemă complicată e he-
patita C, împotriva căreia în lume 
încă nu există vaccin. Ce facem cu 
hepatita C? Au fost descoperite 
diferite remedii anti-virale, iar 
republica noastră s-a încadrat 
activ în serviciile de tratament”, 
susține profesorul Spînu. 

Persoanele care fac parte din 
grupul de risc sunt vaccinate îm-
potriva hepatitei B. Acestea sunt 
medicii care interacționează cu 
pacienți potențial infectați, con-
sumatorii de droguri, persoanele 
care practică sexul comercial, cele 
care fac tratament prin hemodi-
aliză etc. Medicul de familie este 
veriga dintre pacient și sistemul 
de sănătate. 

Natalia MUNTEANU

Virusologul Constantin Spînu
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Debut în compoziție – 
Daniela Corcodel

Daniela Corcodel este profesoară 
de canto și pian, fiind și una dintre 
cele mai talentate tinere compozi-
toare din R. Moldova. A studiat la 
specialitățile „Compoziție Muzică 
Academică” și „Compoziție muzică 
ușoară”, la Academia de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice din Chișinău. 
Compune muzică pentru filme și 
spectacole.

Daniela Corcodel (tânăra și-a 
ales și un pseudonim artistic – Da-
niella Kor) a participat recent la 
două concursuri internaționale, cu 
muzică scrisă pentru filme turnate 

la studiouri internaționale. 
A absolvit de curând masteratul cu muzică pentru un eventual 

balet. La examen a prezentat și muzica pentru un film al unui studio 
cinematografic din Berlin. Președintele Comisiei de examinare, Gheor-
ghe Mustea, a remarcat că dacă nu ar ști cine este autorul, ar crede că 
muzica e compusă de cineva din celebrii compozitori de muzică de film. 

„La început de cale, fiecărui compozitor îi este greu să-și facă un 
nume, de aceea este necesar să participe la diferite proiecte, concursuri, 
master-classuri, pentru a face cunoștință cu persoane din domeniu. De 
asemenea, e important să nu uite să compună muzică pentru public”, 
subliniază Daniela Corcodel. (I.N.)

Regizorul Anului – 
Slava Sambriș

Slava Sambriș a montat un nu-
măr record de spectacole în anul 
2021. Premiere ale unor piese re-
gizate de el au avut loc la Teatrele 
„Luceafărul”, „A.P. Cehov”, „Alexei 
Mateevici”. Cu totul remarcabil e 
faptul că anume acestea constitu-
ie unele dintre cele mai valoroase 
spectacole realizate la Chișinău în 
stagiunea curentă. Toate spectaco-
lele lui Slava Sambriș au fost no-
minalizate la Gala UNITEM 2021 
și chiar au devenit câștigătoare. 

Astfel, „Tata” de D. Matcovschi 
(Teatrul „Luceafărul”) și „Мещане” 

de M. Gorki (Teatrul „A. P. Cehov”) au fost desemnate drept cele mai 
bune spectacole ale anului. Juriul i-a acordat lui Slava Sambriș Premiul 
pentru cea mai bună regie, pentru spectacolul „Tata” de D. Matcovschi. 

Într-un interviu publicat în „Gazeta de Chișinău”, Slava Sambriș 
afirmă: „Tata” e un spectacol despre victimele unui regim totalitar, 
despre oameni traumatizați de război și de un regim care a spălat 
creierul uman, dar nu și rădăcinile. A accepta trecutul nu înseamnă 
a-l schimba sau a uita de el. Mai degrabă, este vorba despre conști-
entizarea dezastrelor provocate de anumite ideologii și despre faptul 
că din fiecare epocă prin care a trecut omenirea, noi, cei de astăzi, 
trebuie să învățăm anumite lecții, care ne vor ajuta să trăim liber în 
prezent”. (I.N.)

Apărută la Editura „Tracus 
Arte” din București, în 2021, 
cartea de poezie „Mitrofan plân-
găciosul” e gustată de cititori din 
diferite generații, de pe ambele 
maluri ale Prutului. În revistele 
literare au apărut cronici entu-
ziaste la noul volum de poeme al 
lui Nicolae Popa. 

„La întrepătrunderea dintre 
forța epifanică a cotidianului și 
anumite elemente de basm, ia 
naștere un fel de realism magic 
fabulos, în care întâmplările, per-
sonajele își desfășoară existența 
într-un real ecranat de miracu-
los, iar obiectele sunt recreate, 
reconfigurate conform unei rețete 
fantasmatice. Mitrofan izbucneș-

te într-un plâns melancolic, de 
data aceasta, iscat în urma unei 
realități care, fiind mult prea in-
consistentă din punct de vedere al 
stabilității oferite de către concret, 
e pe cale să se destrame”, scrie 
Savu Popa, poet, critic literar, 
doctor în Litere, de la Sibiu. 

Iar criticul literar Mircea V. 
Ciobanu publică în revista „Via-
ța românească” o amplă recenzie 
în care observă că Nicolae Popa 
este „un poet al arhetipurilor” și 
că în unele poeme din „Mitrofan 
plângăciosul” se developează „o 
dimensiune cosmică și o palpabilă 
sensibilitate cosmică”, lacrimile 
având un rol cathartic.

Irina Nechit

Chișinău. Deși fără 
sediu, prestigioasa 
instituție muzicală 
își continuă activi-
tatea, fiind găzduită 
de Palatul Republi-
cii. Am întrebat-o pe 
dna Svetlana Bivol, 
director general al Fi-
larmonicii Naționale, 
care au fost cele mai 
frumoase concerte 
prezentate în 2021 de 
colectivele din cadrul 
instituției și domnia 
sa ne-a răspuns: 
„E dificil să aleg, 
am avut mai multe 
concerte de un înalt 
nivel artistic. Dar 
voi pune în eviden-
ță, totuși, Concertul 
Latino simfonic de la Butuceni 
(din august), Concertul Capelei 
Corale Academice „Doina”, din 
luna aprilie, prezentat la Sala cu 
Orgă. A fost spectaculos și Con-
cursul de Canto Academic „Alexei 
Stârcea”, desfășurat în martie, 
la Palatul Republicii. Aș men-
ționa, de asemenea, concertul 
extraordinar „Tinerețea roman-
ței”, prezentat de Orchestra de 
Muzică Populară „Folclor” pe 9 
decembrie, la Palatul Republicii. 

Evident, aș remarca și concertul 
„Risipitorul de frumuseți” susți-
nut în septembrie de Tudor Ghe-
orghe și formația „Concertino”.

Amintim că lucrările de con-
strucție a noului sediu al Filar-
monicii Naționale încă nu au 
demarat. „Acum la Parlament 
s-a format un grup de lucru, 
la inițiativa lui Vitalie Gavruc. 
Urmează pregătirea documenta-
ției pentru lansarea concursului 
de proiect”, ne-a comunicat dna 
Svetlana Bivol. (I.N.)

„AUTOportret-JURnal 
(1968-2021)” de Mihai Ță-
ruș a apărut la Editura ARC spre 
finele anului 2021. În această 
carte-album inedită găsim nu-
meroase autoportrete, imagini 
și reflecții ale lui Mihai Țăruș 
despre traiectoria sa artistică, 
amintiri, mărturisiri despre 
punctele de cotitură din pictura 
sa. Volumul are 192 de pagini și 
cuprinde texte ale pictorului și 
imagini ale lucrărilor sale. Ediția 
este îngrijită de pictorița Lari-
sa Astrein. Prefața e semnată de 
Vladimir Bulat, critic și istoric de 
artă, specialist în problematica 
patrimoniului cultural.

„AUTOportret-JURnal” este 
un album pe care l-am gândit de 
mai mult timp și în sfârșit s-a 
realizat acest proiect.  Sunt au-
toportrete începând cu primele 
mele încercări, pe când eram 
elev la școala de pictură și până în ultimul timp, 

anul 2021”, mărturisește Mihai 
Țăruș.

„Cartea este un cumul in-
trospectiv de idei plastice, 
formale, vizuale (cu accentul 
pe reproduceri, desigur), hră-
nite de lecturi, observații după 
natură, discuții cu semenii din 
diverse spații culturale, atât de 
distincte și marcate/determina-
te de diverse elemente: naturale, 
meteorologice, sociale, politice, 
etnice, ideologice, etice, estetice, 
morale, senzoriale etc. Desigur, 
în ultimă instanță, accentul pre-
cumpănitor cade pe partea vi-
zuală, ilustrativă, pe reproduce-
rea operei. Căci anume aceasta 
poate lămuri, fiecăruia în parte, 
intențiile, izbânzile, zbaterile și 
performanțele artistului. Nu în 
ultimul rând, albumul de față se 
dorește el însuși o amplă operă 
de artă conceptuală”, mențio-

nează alcătuitorii volumului. (I.N.)

Cea mai bună carte de poezie a anului – 
„Mitrofan plângăciosul” de Nicolae Popa

Romanul „Margareta noas-
tră”, precum afirmă Dumitru 
Crudu, a fost conceput ca o po-
vestire despre un mare prieten 

de-al său – Eugen Cioclea, iar 
mai apoi au apărut și alte des-
tine în această scriere și astfel 
povestirea s-a transformat în 
roman.  Povestirea a izvorât din 
niște întâmplări reale, Dumitru 
Crudu fiind martor al unor scene 
din viața poetului Eugen Cioclea, 
scene care s-au derulat cu doar 
1-2 săptămâni înainte de moartea 
acestuia. Evenimentele din acele 
zile au fost punctul de plecare al 
romanului „Margareta noastră”.

Este o scriere despre formarea 
unui intelectual (Nicolae Erușe-
vschi), despre relația dintre un 
învățăcel și un maestru (Tereb-
nea) pe care discipolul îl admiră 
foarte mult, învață de la el, dar 
după aceasta îl detestă, îl urăște 
și ajunge să-l disprețuiască, ames-
tecându-se sentimentele de ură și 
de dragoste.

Cel mai bun roman al anului – 
„Margareta noastră” de Dumitru Crudu

Romanul „Margareta noastră”, 
apărut la Editura Cartier, eluci-
dează evenimente din perioada 
destrămării imperiului sovietic 
și până în zilele noastre.

Cunoscutul scriitor Cosmin 
Perța remarcă în cronica sa la 
roman: „Sunt imagini foarte pu-
ternice în cartea aceasta, unele 
violente, altele repulsive, dar 
toate sunt „îmblânzite” de gra-
duale doze de umor și de o viziune 
poetică a ansamblului, specifică 
literaturii ruse din care Dumitru 
Crudu își trage esența narativă 
vitală. Și e multă, foarte multă 
autoironie”.

Romanul „Margareta noastră” 
a fost citit, analizat de liceeni, 
elevi, profesori în cadrul Progra-
mului Național de Lectură din R. 
Moldova.

Irina Nechit

Cea mai inspirată carte-album de pictură

Cele mai frumoase concerte 
ale Filarmonicii Naționale

A trecut mai bine de un an de 
la incendiul devastator care a 
mistuit clădirea Filarmonicii Na-
ționale „Serghei Lunchevici” din 
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T R A D I Ț I I

Crăciunul, după 
datina străbună

De circa 100 de ani (din 1924) locuitorii 
satelor Slobozia Mare, Câşlița-Prut şi 
Giurgiuleşti, raionul Cahul, sărbătoresc 
Crăciunul pe 25 decembrie, iar unii 

gospodari taie porcul de Ignat, 20 decembrie. 
Oamenii locului nu au altă sărbătoare. În perioada 
Crăciunului în aceste sate se cântă colinde 
vechi, de către cete de diferite vârste. Ansamblul 
,,Mocănaşii”, format din 17 bărbați, interpretează 
colindul de fată „Zăraş mare”, iar în seara dintre 
ani se urează. Pe 31 decembrie slobozencele spun 
„Urătura de sănătate”, care datează din 1938, 
culeasă de la regretatul sătean Trifan Petru.

Despre acestea am aflat de la 
primărița satului Slobozia Mare, 
raionul Cahul, Valentina Carastan, 
și de la directoarea Muzeului de 
Istorie și Etnografie Slobozia 
Mare din raionul Cahul, Maria 
Chiciuc.

Valentina Carastan ne-a spus 
că în familia ei și a părinților, bu-
nicilor săi, Crăciunul s-a sărbăto-
rit totdeauna pe 25 decembrie.

„Nu-mi imaginez că poate fi în 
altă zi. La sud, suntem trei sate 
(Slobozia Mare, Câșlița-Prut, 
Giurgiulești) care sărbătorim 
Crăciunul pe stil nou. Nu a fost 
altfel și nici nu putem concepe 
să sărbătorim în altă zi. Noi ne 
tragem din viță dobrogeană, din 
România, de acolo suntem veniți 
aici, peste Prut. E o tradiție, pe 
care o păstrăm cu sfințenie de la 
părinți și bunei”, ne-a mărturisit 
primărița.

Își amintește deseori că „era 
mai frumos pe timpuri. Stăteam 
pe rând la porțile oamenilor ca să 
iasă o ceată de colindători și să 
intre alții. Părinții tăiau porcul de 
Ignat, pe 20 decembrie, iar noi, 
copii fiind, ne urcam pe porcul 
tăiat, cald. Mai mare bucurie nu 
era în ajun de Crăciun. Acum tim-
purile s-au mai schimbat, unele 
tradiții și lucruri s-au mai rărit. 
Nu se mai taie porcii de Ignat, dar 
mai sunt gospodari care respectă 
această tradiție. Mai poți găsi pe 
20 decembrie săteni care taie por-
cul”, spune Valentina Carastan.

Probozeala dirigintelui 

Potrivit ei, acum la Slobozia 
Mare sunt și producători locali 
care se ocupă de creșterea por-
cilor. „Ne-am modernizat și noi. 
Mergem la Piața Belșugului din 

sat și cumpărăm carne de porc, 
crescut prin părțile noastre”, ne 
spune Valentina Carastan. 

„Noi vrem și insistăm să păs-
trăm unele tradiții, pentru ca ele 
să nu dispară. Și când zic noi, am 
în vedere: primăria, Muzeul de Is-
torie și Etnografie Slobozia Mare, 
Casa de Cultură, școlile, grădini-
țele. Aici se includ și bisericile din 
aceste trei sate. Avem ansamblul 
de folclor de bărbați „Mocăna-
șii” – ceată bărbătească, ce sunt 
incluși în patrimoniul mondial 
UNESCO. Membrii ansamblului 
au niște colinde autentice, de la 
sud, pe care nu le mai auziți în 
altă parte. Și ei, la rândul lor, au 
în ansamblu tineri, copii, pe care-i 
învață aceste cântece, urături, ca 
să nu fie uitate. Să le cântăm mai 
departe. Numai așa vom păstra 
tradițiile”.

Am întrebat-o ce-și aminteș-
te despre aceste sărbători și cum 
erau petrecute pe timpul Uniunii 
Sovietice. 

„Eram copilă, dar țin minte că 
mergeam cu colinda, iar după va-
canță, la școală, eram chemați în 
fața clasei de către diriginte. Erau 
scoși cei care mergeau cu colin-
datul. Ieșea toată clasa. Așa era 
sistemul. Probozeala dirigintelui 
era blândă. Nu o luam în serios. 
Și nouă nu ne era frică de probo-
zeala lui, deoarece continuam, în 
fiecare an, să mergem cu colinda. 
Știam că nu ni se permite. Nu prea 
înțelegeam la începuturi, pe urmă 
înțelesesem. Pentru că așa ne-am 
născut, nu-mi închipuiam să trea-
că Crăciunul fără colinde”.

„Pe stil vechi, la inimioară 
nu se aşază nicio emoție”

„Nu, nu, gata, noi ne apucăm 
de treabă. Nu mai simțim nevo-
ia. Absolut. Trece obișnuit, deși 
în Republica Moldova, aproape 
peste tot, se sărbătorește pe stil 
vechi. La inimioară nu se așază 
nimic. Nicio emoție”, mi-a spus 
Valentina Carastan. 

În discuția cu directoarea 
Muzeului de Istorie și Etnogra-
fie Slobozia Mare din raionul 
Cahul, Maria Chiciuc, aflăm că 
sărbătorile de iarnă în Slobozia 

Mare, raionul Cahul, s-au început 
cu Andreiu, din seara zilei de 30 
noiembrie, ziua Sfântului Andrei, 
,,cap de iarnă”. Obiceiul a izvorât 
din credință străveche a oameni-
lor – că usturoiul are proprietatea 
de a feri casa împotriva duhurilor 
necurate. În seara de Sf. Andrei 
gospodinele pregăteau bucate tra-
diționale – plăcinte, sărmăluțe, 

cartofi copți, turte, ciuciuleți cu 
usturoi.

Băștinașii își ung gardurile din 
grajdurile de vite și alte animale cu 
usturoi ca să alunge lucrurile rele.

Și Maria Chiciuc ne mărturiseș-
te că la ei în sat, de când se ține 
ea minte, sărbătorile de iarnă se 
sărbătoresc pe stil nou. Cele mai 
frumoase datini sunt de Crăciun 

„Noi ne tragem din viță dobrogeană, din România, de acolo suntem veniți aici, peste Prut”

Victoria POPA

și de Anul Nou. 
A doua sărbătoare de iarnă a 

avut loc duminică, 19 decembrie. 
La muzeul din sat a avut loc un 
eveniment dedicat colindelor 
vechi. Sărbătoarea a fost organi-
zată împreună cu colectivul Casei 
de cultură, grupul femeilor șeză-
toarei „Slobozencele”. În această 
zi, colindele care vestesc nașterea 
Domnului au fost interpretate de 
trei grupuri: un grup de copii, al 
doilea al „Slobozencelor” (feme-
ile șezătorii au toate peste 60 de 
ani) și ,,Mocănașii” grup format 
din 17 bărbați. Aceștia din urmă 
au interpretat un colind de fată, 
„Zăraș mare”, cules de la bătrânii 
din sat. 

Următoarea sărbătoare la Slo-
bozia Mare va avea loc pe data 
de 31 decembrie, în seara dintre 
ani, care e numită în sat „O sea-
ră de urături”. În această seară 
slobozencele spun „Urătura de 
sănătate”, care datează din 1938, 
culeasă de la regretatul sătean Tri-
fan Petru.
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Lecțiile istoriei: vaccinurile 
au oprit boli mortale și au 
salvat milioane de oameni 

Republica Moldova are una dintre cele 
mai mici rate de vaccinare anti-COVID 
19 din lume. Până acum, s-au vaccinat cu 
două doze în jur de 28% din populație, în 

timp ce în unele țări europene această rată ajunge 
şi la 89%. Exemple relevante din istoria omenirii 
arată că vaccinarea a oprit răspândirea unor 
boli mortale, despre care azi ştim doar din cărți. 
Dacă oamenii ar înceta să se vaccineze, multe 
din aceste boli ar putea reveni, spun experții în 
sănătate publică.

Cel de-al șaselea studiu despre viziunile 
comportamentale privind COVID-19 în 
Republica Moldova realizat de Ministerul 
Sănătății și Agenția Națională pentru Sănă-
tate Publică cu suportul Biroului OMS din 
R. Moldova arată că 47% dintre respondenți 
au primit cel puțin o doză de vaccin CO-
VID-19, iar 78% din persoanele vaccinate 
au recomandat vaccinarea și altor persoane. 
Motivul care a determinat populația să se 
vaccineze este dorința de a se proteja pe 
sine și persoanele din anturajul lor (fiecare 
al doilea respondent vaccinat).

Studiul a fost efectuat în perioada 8-31 
octombrie 2021, pe un eșantion probabi-
list de 1.010 persoane din peste 300 de 

localități, reprezentativ pentru populația 
adultă a Republicii Moldova (cu excepția 
regiunii transnistrene), eroarea maximă 
de eșantionare fiind de ± 3%. 

Astfel, 47% dintre respondenți decla-
ră că au primit cel puțin o doză de vaccin 
COVID-19, 95% au primit vaccinul în Re-
publica Moldova, iar 4% – în România. 
Procentul populației vaccinate crește odată 
cu înaintarea în vârstă a populației (de la 
30% pentru grupul de vârstă de 18-29 de 
ani la 53% pentru persoanele peste 50 de 
ani) și odată cu creșterea nivelului de stu-
dii (de la 29% pentru persoanele cu studii 
primare la 58% pentru persoanele cu studii 
superioare).

Pe de altă parte, 53% din respondenți 
spun că refuză vaccinul din cauza neîn-
crederii în siguranța vaccinului, deoarece 
nu a fost testat suficient timp în privința 
efectelor adverse sau consecințe pe termen 
lung (32%), a prezenței bolilor cronice care 
generează frica de a nu agrava starea sănă-
tății după administrarea vaccinului (22%) 
și refuzul categoric de a fi vaccinat în vreo 
formă (12%).

Jumătate dintre cei cu intenții scăzute de 
vaccinare cred că vaccinarea nu va ajuta la 
controlul răspândirii COVID-19, în timp ce 
peste trei sferturi dintre cei cu intenții mari 
de vaccinare cred că va controla răspândirea.

În același timp, 5% din respondenți cu-

nosc rude, prieteni sau persoane apropiate 
care au obținut certificat de vaccinare fals.

Fiecare a patra persoană adultă (27%) 
continuă să nu creadă că SARS-CoV-2 este 
real sau nu este sigură că acesta există. 
Persoanele care nu cred în existența viru-
sului sunt preponderent bărbați, cu nivel 
mic de studii, rezidenții mediului urban 
și ai regiunii de sud a țării, în vârstă de 
18-49 de ani.

Percepțiile despre exagerările din partea 
mass-media privind virusul au crescut, 
67% din respondenți raportând că pan-
demia este oarecum sau foarte exagerată 
de mass-media.

N.M.

Motivul vaccinării e dorința de a se 
proteja pe sine și persoanele din anturaj

Potrivit Organizației Mondi-
ale a Sănătății (OMS), variola 
a fost prima boală infecțioasă 
umană care a fost eradicată 
prin vaccinare. Epidemiile de 
variolă au cauzat numai în 
secolul XX între 300 și 500 de 
milioane de decese în întreaga 
lume, înainte de a fi stopate. 
Conform datelor Centrului 
pentru Prevenirea și Contro-
lul Bolilor din SUA (CDC), 
în medie, 3 din 10 persoane 
bolnave au murit de variolă. 
Supraviețuitorii rămâneau 
cu cicatrici permanente pro-
funde și frecvent își pierdeau 
vederea. Vaccinul împotriva 
variolei a fost creat în 1796 și a 
fost primul vaccin dezvoltat cu 
succes. Începând cu anul 1967, 
OMS a început vaccinarea ma-
sivă la nivel global, iar 10 ani 
mai târziu, în 1977, în Somalia, 
a fost diagnosticat ultimul caz. 
Datorită vaccinării, la 8 mai 
1980 variola a fost declarată 
oficial de OMS ca fiind eradi-
cată la nivel mondial. 

Epidemia de poliomielită 
din SUA – 27 000 de ca-
zuri, 6 000 de decese

Poliomielita este o altă boală 
virală extrem de infecțioasă. 
Ea poate provoca paralizie 
la copiii mici, devenind una 
dintre cele mai temute boli 

ale copilăriei din secolul XX. 
Epidemia s-a declanșat în New 
York, în anul 1916. Atunci au 
murit 6 000 de persoane, iar 
peste 27 de mii au fost parali-
zate. Vaccinul a fost inventat în 
1955 și tot atunci a fost intro-
dus pe scară largă. Datorită 
vaccinării, transmiterea polio-
mielitei a fost oprită în majo-
ritatea zonelor de pe glob, iar 
cazurile de infectare au scăzut 
cu peste 99% din 1988 încoace. 
Cu aproape 20 de ani în urmă, 
poliomielita a fost eradicată și 
în Europa. Totuși, în prezent 
mai multe cazuri de pacienți 
cu poliomielită au fost înregis-
trate în state asiatice, precum 
Pakistan și Afganistan. 

Tetanosul poate provoca 
complicații grave 
sau deces

Tetanosul este o altă boa-
lă acută, caracterizată prin 
spasme musculare, care poate 
provoca complicații grave sau 
deces. Oricine se poate îmbol-
năvi de tetanos, dar boala este 
deosebit de frecventă și gravă 
la nou-născuți și la femeile în-
sărcinate insuficient imunizate. 
Vaccinul împotriva tetanosului 
a fost dezvoltat în 1926, iar la 
sfârșitul anilor 1940, vaccina-
rea copiilor a devenit obișnui-
tă. OMS estimează că în 2018 

(ultimul an pentru care sunt 
disponibile estimări), circa 25 
000 de nou-născuți au murit 
din cauza tetanosului neona-
tal, o reducere cu 88% față de 
situația din anul 2000. Pentru 
a fi protejată toată viața, OMS 
recomandă ca o persoană să 
primească șase doze de vaccin 
din copilărie până la adoles-
cență. 

Rujeola provoca aproxima-
tiv 2,6 milioane de decese 
în fiecare an 

Rujeola, oreionul și rubeola 
(ROR) au provocat, de-a lungul 
timpului, milioane de decese. 
Rujeola este o boală gravă, 
foarte contagioasă, cauzată de 
un virus. Ea poate afecta copiii 
cu vârsta de până la cinci ani și 
persoanele cu imunitate scă-
zută. Potrivit OMS, înainte de 
introducerea vaccinului împo-
triva rujeolei și a vaccinării pe 
scară largă, această maladie 
provoca aproximativ 2,6 mili-
oane de decese în fiecare an. 
Imunizarea a început în anii 

1960 și a schimbat epidemio-
logia bolii. În perioada 2000-
2018, vaccinarea împotriva 
rujeolei a prevenit aproximativ 
23,2 milioane de decese, la ni-
vel mondial, o scădere cu 73% 
a deceselor.

Acestea sunt câteva din cele 
mai periculoase infecții care au 
afectat omenirea și care au fost 
stopate cu ajutorul vaccinuri-
lor, fiind salvate milioane de 
copii și adulți. Laura Țurcan, 
medic epidemiolog la Agenția 
Națională pentru Sănătate 
Publică (ANSP), spune că 
prevenirea bolilor transmisibi-
le prin vaccinare este cea mai 
eficientă investiție în sănătate. 
„Imunizarea populației este 
o cale sigură pentru a obține 
scăderea substanțială a morbi-
dității, mortalității și invalidi-
tății survenite în urma bolilor 
infecțioase, dar și a pierderilor 
economice și sociale cauzate de 
aceste boli”, susține experta. 
Ea îi îndeamnă pe oamenii care 
refuză vaccinarea să conștien-
tizeze riscurile: „Trebuie să în-
țelegem că orice om nevaccinat 

poate prezenta un risc pentru 
ceilalți, deoarece poate trans-
mite infecția în cazul îmbolnă-
virii sau oferă posibilitatea ca 
virusul să sufere o mutație”.

Oamenii de știință au reușit 
în timp record să producă un 
vaccin împotriva virusului 
Sars-CoV-2 care provoacă boa-
la COVID-19. Până în prezent, 
Comisia Europeană a autorizat 
5 vaccinuri anti-COVID-19, iar 
78,4% din populația adultă a 
UE este vaccinată complet. Cel 
mai recent ser aprobat condi-
ționat în UE a fost dezvoltat de 
Novavax. Datele prezentate de 
site-ul de specialitate Worldo-
meter.info, care face referire 
la OMS, arată că până acum 
virusul a afectat peste 270 de 
milioane de oameni și a cauzat 
peste 5 milioane de decese. 
COVID-19 continuă să facă 
victime.

Articolul integral poa-
te fi citit pe pagina web a 
ziarului.

Mariana Jacot,
Stopfals.md
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

H O R O S C O P

Anul 2022 este 
un an special şi 
surprinzător, 
iar zodiile 

vor fi fiecare în parte 
amprentate, mai mult 
sau mai puțin, de 
tranzitele planetare şi 
de evenimentele astrale 
ale anului 2022. Citiți 
principalele previziuni 
astrale pentru 2022 
şi descoperiți ce este 
rezervat fiecărei zodii în 
parte din punct de vedere 
financiar şi material, al 
dragostei şi al familiei, al 
carierei şi al sănătății. 

Berbec

Zodia Berbec are în anul 2022 
acea energie a începutului și a 
entuziasmului și va încerca să o 
mențină pe tot parcursul anului, 
bucurându-se de fiecare moment 
și fiecare eveniment care are loc în 
viața sa. 2022 este un an în care 
nativul Berbec va călători des, atât 
în interes de serviciu, cât și de dra-
gul artei și al dorinței de a explora 
cât mai mult.

În ceea ce privește educația, ca-
riera și afacerile, 2022 se anunță 
a fi un an extrem de prosper, plin 
de idei și proiecte care vor fi ușor 
monetizate. Perioada mai-noiem-
brie aduce oportunități nebănuite 
pentru creșterea câștigurilor sale. 

Timpul petrecut alături de fami-
lie se micșorează, dar evenimen-
tele familiale vor însemna și timp 
de calitate împreună cu cei dragi. 
Sănătatea zodiei Berbec este bună 
în 2021, mai ales dacă reușește să 
minimizeze impactul stresului în 
viața sa. Nativii single au șanse 
mari să își găsească sufletul pe-
reche chiar începând cu prima 
jumătate a anului.

Taur

2022 este pentru zodia Taur un 
an al împăcării cu sine, un an al 
acceptării și al iertării pentru gre-
șelile din trecut, un an armonios și 
plin de lucruri frumoase. Cariera 
și viața profesională a zodiei Taur 
se vor îmbunătăți și ele considera-
bil. Taurul lucrează mai cu spor, 
lucrurile par a veni de la sine, la 
fel ca și propunerile de colaborări, 
parteneriate sau de noi joburi. 

Nativii singuri au inima des-
chisă și, în cazul în care nu și-au 
găsit un partener potrivit pentru 
ei în 2021, ar trebui să afle că 2022 
înseamnă pentru ei din punct de 
vedere astrologic găsirea iubirii 
adevărate și mature. Mulți Tauri 
în acest an își văd cu ochii visul de 
a-și întemeia un cămin sau de a-și 
achiziționa locuința mult visată.

Nativii Taur căsătoriți sau într-o 
relație vor investi mai mult timp 
în relația lor de iubire în 2022. Per 
ansamblu, starea lor de sănăta-
te este bună, dar vor avea unele 
urcușuri și coborâșuri care îi vor 
obliga să adopte în permanență 
un stil de viață sănătos.

Gemeni

Pentru zodia Gemeni, 2022 este 
un an al schimbărilor mici, făcute 
pas cu pas și în mod chibzuit, dar 
cu un ecou profund în viitorul aces-
tei zodii. Mulți nativi Gemeni vor fi 
inspirați anul acesta și „luminați” 
de hazardul divin pentru a-și găsi 
rezolvările la frământările lor.

Astfel, în carieră este posibil să 
se întâmple lucruri extraordinare. 
Foarte posibil să își schimbe locul 

de muncă, să obțină o promovare 
(în special în a doua jumătate a 
anului), să treacă printr-o recon-
versie profesională, dar un lucru 
este sigur: cariera Gemenilor stă 
clar sub semnul norocului în 2022, 
ce va aduce și o creștere semnifi-
cativă a veniturilor.

Astrele sprijină inițiativele zodi-
ei Gemeni în dragoste, așa că des-
chideți-vă inima în fața celuilalt. 
Martie, iunie, septembrie sunt cele 
mai norocoase luni pentru căsă-
torie și iubire. În ceea ce privește 
sănătatea, există o vulnerabilitate 
mai mare în 2022 la nivelul intes-
tinelor și al organelor pelvice, dar 
și al extremităților.

Rac

2022 este pentru zodia Rac un 
an în care accentul cade îndeo-
sebi asupra carierei, dar și asu-
pra adaptării la noile circumstanțe 
sau situații care apar pe acest plan. 
Multe binecuvântări se vor revărsa 
asupra acestei zodii chiar începând 
cu prima jumătate a anului.

De asemenea, dacă în antura-
jul vostru aveți oameni din zodiile 
Vărsător, Capricorn sau Berbec, 
așteptați-vă ca aceștia să vă spri-
jine necondiționat. Nativii zodi-
ei Rac vor încerca multe lucruri 
noi în 2022 și vor face tot ce le 
stă în putință pentru a-și învinge 
propriii demoni. Se vor angaja în 
schimbări importante pentru ei, 
față de care în trecut manifestau 
reticență. Racul se concentrează în 
2022 asupra creșterii încrederii în 
sine și încet, dar sigur, încearcă să 
își reorganizeze viața. 

Dacă sunteți căsătoriți, în ciuda 
unor neînțelegeri, lucrurile merg 
bine între voi și reușiți să ajungeți 
unul la inima celuilalt. Atenție la 
cuplurile cu probleme! Astrele pre-
dispun la despărțiri permanente în 
2022 acolo unde nu există armonie 
și înțelegere autentică.

Leu

2022 este pentru zodia Leu des-
pre renașterea din propria cenu-
șă, dar și despre noi începuturi în 
cazul multora. Mulți dintre nativii 
Leu se vor trezi în roluri noi (sau 
pe care le reiau) precum cele de pă-
rinți, mentori, învățăcei, lideri de 
echipă, în care au mai fost, dar pe 
care le restructurează și le îmbracă 
sub forma unei noi perspective. 

Din punct de vedere financiar, 
aveți tendința de a strânge bani ca 
să vă îndepliniți un vis ardent. Ceea 
ce se va și întâmplă căci în aprilie 
Jupiter se va muta în cea de-a IV-a 
casă a zodiei Leu, aducând noroc 
și sume mari de bani. Dorința de 

socializare își va pune amprenta 
asupra nativilor Lei, făcându-i dor-
nici de compania celorlalți.

Starea de sănătate este înflori-
toare în prima jumătate a anului, 
dar în semestrul 2 va fi cu urcușuri 
și coborâșuri și te va învăța să fii 
mai blând cu corpul tău și nevoile 
sale reale. Îți îmbunătățești starea 
mentală și, ca niciodată, acorzi mai 
multă importantă vieții tale spi-
rituale și relației cu Dumnezeu.

Fecioară

Dacă sufletul tău pereche este și 
partenerul actual de viață, atunci 
viața ta emoțională va fi extraor-
dinară în acest an, veți atinge un 
nivel al intimității, al iubirii și al 
conexiunii fără precedent. Anul 
vostru 2022 împreună va fi fa-
bulos, un an al descoperirii și al 
călătoriilor, un an al comunicării 
depline și chiar un an în care mulți 
copii sunt concepuți sau aduși pe 
lume. 

2022 este un an bun pentru 
zodia Fecioară, cu venituri mo-
derate care au tendința de a crește 
în vară. Atunci când vine vorba de 
afaceri însă, este nevoie de un pic 
mai multă precauție căci riscurile 
de pierdere sau stagnare în acest 
domeniu sunt mai mari. Gândeș-
te-te bine înainte de a lua orice 
decizie legată de businessul tău și 
cere neapărat opinia unei persoane 
avizate.

Nativii care lucrează în domenii 
ce implică comunicare, stabilirea 
de noi relații sau transmiterea unor 
mesaje ce trebuie să atingă inimile 
oamenilor vor excela cu precădere 
în 2022. Pe parcursul anului, se vor 
bucura de o stare de sănătate bună.

Balanță

2022 este un an al adevărului 
interior pentru zodia Balanță, dar 
și al sincerității față de propria per-
soană. Astrele vă vor sprijini în 
2022 să vă depășiți propriile limite 
și să vă eliberați de anumite blocaje 
care vă țineau pe loc. Nu ezitați să 
vă deschideți față de partener și să 
vă expuneți vulnerabilitățile. Acolo 
unde există iubire adevărată, va fi 
și înțelegere, iar prima jumătate 
a anului aduce și multe tranzite 
favorabile. Este posibil însă, ca în 
cazul acelor relații care nu au fost 
bazate pe sinceritate, în 2022 să 
se ivească rupturi și să se producă 
chiar despărțiri.

Pe plan profesional, 2022 este 
un an benefic, cu multe proiecte 
și multă muncă, activând însă în 
voi dorința de a vă schimba jobul 
actual întrucât simțiți nevoia tre-
cerii la un alt nivel profesional, iar 

la locul de muncă actual vă simțiți 
plafonat și lipsit de provocări. 

Atingeți totodată noi obiective 
din diverse activități extra job și 
reușiți să realizați niște câștiguri 
frumoase care vă permit să călă-
toriți mai des și să vă răsfățați mai 
mult. 

Scorpion

Zodia Scorpion va dispune din 
plin de ajutorul a două planete im-
portante: Jupiter și Neptun, care 
îi vor călăuzi pașii, mai ales în iu-
bire. Astfel, pentru această zodie, 
2022 reprezintă un an important 
ce încheie un ciclu de 6-7 ani nu 
neapărat benefic pentru Scorpion, 
în care împlinirea emoțională a 
întârziat să apară, iar situațiile 
complicate de iubire (poate chiar 
triunghiuri amoroase) nu făceau 
niciun bine nimănui, ba din contră.

În luna martie, o nouă relație 
se poate naște și are un potențial 
enorm căci există o conexiune foar-
te puternică cu persoana respectivă 
și aveți foarte multe în comun. As-
cultă-ți intuiția și alege cu inima 
deschisă. Înveți să ai încredere în 
cine trebuie și îți îndeplinești atri-
buțiile cu brio, câștigând respectul 
tuturor.

Câștigi foarte bine anul aces-
ta, dar apar unele cheltuieli ne-
prevăzute care îți vor solicita mai 
mult decât ți-ai dori economiile. 
Partenerul tău de viață îți acordă 
însă întregul său sprijin, nu doar 
emoțional, ci și financiar.

Săgetător

Pe plan financiar, vor fi une-
le provocări pentru Săgetător 
în 2022. Este drept că muncești 
foarte mult în 2022, de aceea simți 
nevoia să îți răsfeți mai mult su-
fletul astfel încât o bună parte din 
economii se duce pe călătorii în-
depărtate, pe citybreak-uri. 

Ai tendința de a fi mult mai im-
pulsiv și irascibil din cauza stre-
sului cauzat de volumul mare de 
muncă. Ai grijă la izbucnirile tale, 
există riscul să rupi unele relații 
de prietenie din această cauză. Pe 
plan sentimental, nativii Săgetător 
single cunosc de-a lungul anului 
mai multe persoane interesante, 
însă de una singură se simt cu 
adevărat atrași și vor încerca tot 
ce le stă în putință pentru a cuceri 
sau a se lăsa cuceriți de persoana 
respectivă, după caz și situație.

Evită divergențele și în cuplu 
dacă ești deja într-o relație stabilă 
de iubire și acordă-i din atenția, 
afecțiunea și timpul tău și parte-
nerului. Cu sănătatea nu vei în-
tâmpina probleme serioase, însă 

ai grijă de sistemul tău digestiv, de 
rinichi, coloana vertebrală sau de 
abdomenul inferior.

Capricorn

Cu marele Saturn chiar în sem-
nul tău în 2022, anul acesta va 
fi unul special pentru zodia Ca-
pricorn. Mulți nativi își cunosc 
sufletul pereche sau intră într-o 
relație serioasă încă din 2021, iar 
cei care nu au făcut-o încă vor 
avea parte de întâlnirea vieții lor 
în 2022. Putem chiar vorbi de o 
căsătorie sau o sarcină în lunile 
martie, mai, iulie, octombrie sau 
decembrie. Persoanele mai în 
vârstă din familia ta îți sprijină 
deciziile sentimentale. 

Nativii Capricorn aflați în relații 
mai vechi se simt extrem de conec-
tați cu partenerul lor, sunt afec-
tuoși unul cu celălalt, pasionali, 
liniștiți, se încurajează reciproc în 
viață și în traversarea micilor pro-
bleme de sănătate care pot apărea 
în lunile de toamnă ale lui 2022 și 
care pot viza sistemul imunitar.

În ceea ce privește viața profe-
sională, 2022 este un an bun, în 
care culegi laurii muncii tale asidue 
și constante din ultimii ani. Dacă 
vrei să te apuci să studiezi într-un 
nou domeniu, lunile de primăva-
ră-vară sunt cele mai favorabile 
în acest sens. 

Vărsător

2022 va fi un an interesant și be-
nefic pentru această zodie, dar nu 
putem spune că lipsesc provocări-
le pentru dragii noștri Vărsători. 
Astfel, în prima jumătate a anului 
te vei găsi implicat în mai multe 
proiecte simultan (sau chiar mai 
multe joburi). Ești însă hotărât să 
îți îndeplinești obiectivele și vei 
învăța să delegi din responsabili-
tățile tale și echipei. 

Banii sunt mai mulți decât în 
anii anteriori, iar acest lucru te 
motivează căci îți permite să îți 
îndeplinești visurile. Dacă se în-
tâmplă să simți că îți pierzi direcția 
în viață, apelează la sfatul partene-
rului de viață sau al părinților tăi. 
Pe de altă parte, nativii Vărsători 
single traversează o perioadă în 
care se simt excelent cu ei înșiși 
și nu îi animă dorința de a întâlni 
un partener pe termen lung. 

Sunt însă plini de viață, au o 
viață socială activă, își propun să 
își trăiască viața pur și simplu din 
plin în 2022.

Pești

Odată cu intrarea lui Venus în 
Pești în aprilie 2022, astrele favo-
rizează noile întâlniri romantice și 
creează prilejuri diverse pentru ca 
zodia Pești să își îmbunătățească 
viața amoroasă, găsindu-și un par-
tener minunat sau consolidându-și 
relația actuală.

Din punct de vedere financiar, 
2022 este unul dintre cei mai buni 
ani ai ultimei perioade, mai ales 
pentru cei aflați în perioada lor de 
maturitate, având vârsta între 35-
49 de ani. Tranzitul lui Jupiter în 
cea de-a doua casă a zodiei Pești, 
casa finanțelor și a resurselor, se 
concretizează în multe binecuvân-
tări primite de-a lungul întregului 
an, iar această zodie reușește să 
își depășească limitele sau expe-
riențele provocatoare prin care a 
trecut. Se dezvoltă nu doar perso-
nal, ci și financiar.

Mare atenție la obiceiurile ali-
mentare! Pot apărea probleme 
legate de circulația sângelui sau 
a colesterolului mare, așa că asigu-
ră-te că ai o dietă sănătoasă. 
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Ne-am lovit cu toții de necazurile 
alimentare în perioada Crăciunului 
şi a Anului Nou, când, luați de valul 
sărbătorii, am mâncat şi am băut fără 

să ne gândim că este posibil să ne facem rău 
singuri.

Masa de sărbători e foarte importantă 
pentru români, iar meniul este stabilit cu 
mult timp înainte și se lucrează uneori zile 
la rând pentru prepararea tuturor felurilor 
de mâncare.

Cozonaci, prăjituri, sarmale, piftie, frip-
turi, salată de boeuf, sunt doar câteva dintre 
felurile care vor sta pe mesele noastre în 
scurt timp.

Pentru persoanele norocoase, care mă-
nâncă cât vor și nu se pune nimic, nu e 
o problemă. Totuși, nu toți sunt la fel de 
norocoși. Excesele alimentare pot duce 
la o surpriză neplăcută când ne urcăm pe 
cântar, după sărbători.

Nutriționistul Cristian Mărgărit a ex-
plicat pentru Ziare.com cum putem ține 
kilogramele sub control în această perioadă, 
savurând în același timp preparatele.

În primul rând, punctează că nivelul de 
calorii este mare și că tindem să suplimen-
tăm cu alcool sau sucuri.

„Felurile de mâncare tradiționale de săr-
bători sunt, inevitabil, foarte dense din 
punct de vedere nutritiv și caloric. Adică 
au multe calorii (energie stocată), într-un 
volum mic.

Peste acestea vin și dulciurile, băuturile 
alcoolice, băuturile „răcoritoare” cu zahăr”, 
spune Cristian Mărgărit.

O primă soluție dată de nutriționist este 
să nu ducem excesul până la capăt și să 
punem mai degrabă o salată lângă, decât 
o pâine. Desigur, nu trebuie să uităm nici 
de mișcare, odihnă și hidratare.

„Deci o primă soluție este să rămânem 
cât mai mult la preparatele tradiționale, 
evitând caloriile goale provenite din pâine, 
zahăr, cartofi, ulei (prăjeli), alcool. Cea 
mai bună garnitură la cârnați și fripturi 
rămâne tot salata. Este foarte important 
să ne hidratăm bine înainte de masă și să 
mestecăm pe îndelete fiecare înghițitură.

Chiar și așa, caloriile pot fi în exces, iar 
arderea lor se poate face prin sport (mișca-
re), în special în aer liber (unde intervine 
și fenomenul de termogeneză). Evident, va 
trebui să avem grijă și la odihnă”, explică 
Cristian Mărgărit.

Alte sugestii ar fi să mâncăm din toate 
felurile de mâncare, dar separat, fără să le 
combinăm la fiecare masă.

„Ideal ar fi să păstrăm câte un fel prin-
cipal pentru fiecare masă, pentru a nu 

amesteca foarte multe alimente. Aceasta 
ne ajută atât să avem un control mai bun 
asupra cantităților, cât și o digestie mai 
ușoară. Cele mai periculoase combinații 
sunt cele de grăsimi și alcool sau grăsimi 
și zahăr (dulciuri). Deci ar fi de evitat.

Ne putem ajuta organismul, ocazional, 
cu enzime digestive și ceaiuri hepato-bilia-
re, care să mai reducă din stresul pus asupra 
aparatului digestiv și organelor interne”, 
mai spune nutriționistul.

De asemenea, atrage atenția asupra unei 
categorii de persoane care trebuie să aibă și 
mai multă grijă, și anume persoanele care 

suferă de diverse afecțiuni: „Este foarte 
important ca persoanele cu boli deja dia-
gnosticate și în tratament să urmeze cât mai 
îndeaproape schemele de tratament și dietele 
recomandate, chiar dacă își mai permit și mici 
plăceri mai mult sau mai puțin vinovate”.

„Un moment excelent este între Crăciun 
și Revelion, când putem reduce la minim 
aportul de carne, grăsimi, dulciuri, alcool, 
sare. Putem rămâne la salate, supe-cremă 
și alte alimente cu puține calorii, care vor 
ajuta la o „dezumflare” naturală”, conclu-
zionează Cristian Mărgărit.

Ziare.com

O perioadă foarte scurtă de 
timp în care după un post de 40 
de zile ne îndopăm pur și simplu, 
așa cum făceau odinioară bunicile 
noastre cu bobocii de gâscă sau de 
rață. Câteva ore în seara de Cră-
ciun, apoi câteva ore în noaptea 
dintre ani, la ore nepotrivite to-
tal, neobișnuite pentru organism, 
consumăm o cantitate mare de 
mâncare, de alcool, fumăm foarte 
mult și nu facem activitate fizică 
deloc.

Medicul primar Nicolae Hâncu 
ne-a vândut câteva ponturi legate 
de ce putem face ca să nu avem 
urgențe medicale în această pe-
rioadă cruntă pentru organismul 
nostru, dar ne-a și explicat de ce 
se întâmplă aceste abuzuri.

„Fiind vorba despre seara de 
Crăciun, vorbim despre ore la care 
aparatul digestiv este în stare de 
repaus, deci digestia nu are loc. 
Se consumă cantități mari de 
mâncare, se face exces de grăsimi 
animale, preparate din porc, ma-
ioneze sau alte creme combinate 
cu dulciuri”, spune dr. Nicolae 
Hâncu. Statisticile arată că nu 
doar românii fac astfel de abuzuri, 
ci mai toate popoarele.

Se bea tărie înainte 
de mâncare, în timpul 
şi după mâncare

Ceea ce este mai grav este că 

tipul de alcool consumat se schim-
bă în cursul serii și se combină 
foarte mult fumatul, chiar și cei 
care nu fac asta de obicei acum 
riscă, având sentimentul fals că 
trebuie să fumeze într-un astfel 
de moment, dând vina pe emoția 
din seara de Crăciun.

Acestea sunt greșeli mari, aten-
ționează medicul Hâncu.

„Greșeli care se repetă și a 
doua zi, dar și în noaptea de re-
velion. Patru zile în care, ca un 
tipar aproape, repetăm abuzul de 
grăsimi, abuzul de alcool și de ți-
gări. Tot ce poate fi mai periculos 
pentru organism în răstimpul a 
câteva ore”, afirmă medicul, po-
trivit doctorulzilei.ro.

Ce facem ca să nu se repete 
aceste lucruri?

Este simplu. Ține de voința 
noastră. Putem consuma totul cu 
moderație, susține specialistul în 
nutriție Nicolae Hâncu. „Este bine 
să nu se consume cârnații, jumă-
rile, caltaboșul și toba în același 
timp. Sau faimoasele sarmale.

Abuzuri peste abuzuri

Excesele acestor ore au repercusi-
uni grave, spune dr. Nicolae Hâncu. 
Pe primul plan se situează pancrea-
tita acută, o boală extrem de gravă, 
cu o rată enormă de mortalitate.

Cum să mâncăm de sărbători fără teamă de cântar

Cele mai mari greșeli 
din perioada sărbătorilor

Pe planul doi sunt crizele bilia-
re. Unii știu că au pietre, alții nu, 
și le descoperă cu această ocazie. 
Crizele biliare, la rândul lor, pot 
fi însoțite de pancreatite acute. 
Apoi, mai putem vorbi „despre 
activarea colonului iritabil, into-
leranțe la anumite alimente, nu 
intoxicații.

Intoxicațiile reprezintă o formă 
pe care nu și-o dorește nimeni. Nu 
mă refer la alimente intoxicate, 
pentru că uneori se fac maioneze 
cu ouă care au salmonele și atunci 
e nenorocire, febră și așa mai de-
parte. Nu discutăm de aceste lu-
cruri acum, ci despre intoleranțe 
la alimentele neinfestate. Apoi, mai 
există și acea stare de mahmureală 
de a doua zi. Dureri de cap, dureri 
musculare, toată lumea își simte 
stomacul ca și cum ar avea un bolo-
van înăuntru, o capacitate de reac-
ție dificilă”, povestește specialistul.

Cui pe cui se scoate

De multe ori mahmureala nu se 
datorează alcoolului, ci fumatului. 
Când se fumează excesiv se induce 
această stare de mahmureală.

„Cel mai bun remediu este o 
hidratare masivă, dar hidratare 
nu cu bere sau alcool, apropos de 
cui pe cui se scoate. Nu! E total 
greșit! Nici cu celebra ciorbă de 
potroace sau de burtă de a doua 
zi. Este important să ne hidratăm 
cu apă minerală plată, nu gazoasă, 
până la momentul la care urina 
bărbatului sau a femeii trebuie 
să fie absolut decolorată”, spune 
dr. Hâncu.

Să nu uităm, trebuie să avem 
un bun tranzit intestinal, să 
evacuăm reziduurile alimentare 
pe care le-am acumulat în mod 
excesiv. De aur e recomandarea 
„Mișcare în aer liber”. Trebuie să 

facem plimbări de una sau două 
ore, chiar înainte de masa de Cră-
ciun. După masă trebuie să facem 
același lucru: să ne ridicăm și să 
facem mișcare.

O ultimă recomandare din par-
tea dr. Nicolae Hâncu vine pentru 
cei care au probleme digestive. Ori-
cine este presat de astfel de pro-
bleme este indicat să apeleze 112.

„Nu apelați la prieteni medici. 
Pentru oricare dintre aceștia, este 
un gest reprobabil să-și asume 
așa o responsabilitate. Nu poți 
să știi ce probleme ascunse sunt 
în spatele unei dureri epigastrice. 
Poate fi un infarct miocardic. Vezi 
un personaj hipertensiv, mai pli-
nuț, care fumează mult, bea mult 
și când apar dureri de stomac ai 
impresia că e ceva digestiv, dar 
în spatele acestor dureri se poate 
ascunde un infarct miocardic”.

exquis.ro

Cele mai periculoase combinații
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Luptătorul de stil greco-roman, 
Victor Ciobanu, a fost plasat 
în fruntea topului celor mai de 
succes sportivi ai anului 2021, 
potrivit sondajului realizat de 
Asociația Presei Sportive din Re-
publica Moldova (APSM). În acest 
an el a devenit campion mondial 
în categoria de greutate de 60 kg 
la întrecerile ce au avut loc la Oslo 
(Norvegia). Discipolul antrenoru-
lui Mihail Cucul a obținut cel mai 
bun rezultat în istoria luptelor din 
R. Moldova, devansând perfor-
manța lui Serghei Mureico (+130 
kg) la Mondialele din 1993 de la 
Stockholm (Suedia) și la cele din 
1995 de la Praga (Cehia), unde 
acesta din urmă a cucerit meda-
lii de argint. Ar fi de menționat 
că un alt luptător moldovean a 
intrat totuși în posesia „aurului” 
mondial, doar că la lupte libere 
– este vorba despre succesul din 
1994 al lui Lukman Jabrailov (82 
kg), înregistrat la Istanbul (Tur-
cia). În 2021, Victor Ciobanu s-a 
clasat pe locul 1 și la Grand Prix 
Zagreb Open.  

Pe locul doi al clasamentului 
s-a situat canoistul Serghei Tar-
novschi. Acest lucru se datorează 
în mare parte medaliei de bronz 
cucerite de atletul nostru la Jocu-
rile Olimpice de la Tokyo în cursa 
de 1000 de metri la individual. 
Distincția respectivă, cucerită de 
sportivul naturalizat, a fost uni-
ca în cadrul delegației noastre 
olimpice. De asemenea, Serghei 
Tarnovschi a cucerit medalia de 
argint la Campionatul European 
de kaiac-canoe, desfășurat în luna 
iunie 2021 la Poznan, Polonia (C-
1, 500 m). Reamintim că el este 
antrenat de Nicolae Juravschi, 
dublu campion olimpic.  

Poziția a treia în top i-a reve-
nit luptătoarei Irina Rîngaci 
(antrenori – Andrei și Petru 
Chiperi, decorați în acest an cu 
Ordinul Republicii, cea mai înaltă 
distincție de stat), care în 2021 
a devenit campioană tocmai la 
patru turnee internaționale de 
cel mai înalt rang: la doar 19 ani 
ea a cucerit titlul de campioană 
europeană printre senioare, iar 
la 20 de primăveri împlinite a 
realizat un lucru care părea pur 
și simplu incredibil de obținut la 
o vârstă fragedă din punctul de 
vedere al constituției atletice – a 
intrat în posesia titlului mondial 
(la Oslo). Astfel, pentru prima 
dată în istoria luptelor femini-
ne, o reprezentantă a Republicii 
Moldova s-a învrednicit de trofeul 
mondial suprem. Anul i-a adus 
compatrioatei noastre patru titluri 
de cel mai înalt rang la Mondialele 
și la Europenele de seniori, tineret 

și juniori, plasând-o pe culmile 
unei cariere în plină ascensiune. 

Topul este completat de hal-
terofilul Marin Robu (81 kg, 
antrenor – Sergiu Crețu), care a 
cucerit două medalii la Campiona-
tele Mondiale ce s-au desfășurat 
în decembrie 2021 la Tashkent, 
Uzbekistan. Cu 168 kg, el a devenit 
campion mondial la stilul smuls 
și deținător al noului record con-
tinental U-23. La total, Marin s-a 
clasat pe locul 3, cu 363 kg (pes-
te precedentul record european 
pentru Under-23). Ultima dată 
un halterofil de-al nostru a urcat 
pe podiumul mondial de premie-
re în anul 2005, când Alexandru 
Bratan, care a evoluat în catego-
ria de greutate de 105 kilograme, 
și-a adjudecat la competițiile ce 
au avut loc în Qatar tocmai două 
distincții de argint, la smuls și la 
total. Reamintim că la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo compatriotul 
nostru a acces în finală, unde s-a 
clasat pe locul 8, după ce suferise 
o accidentare la spate, cu doar câ-
teva zile înainte de startul olimpic. 
În plus, Marin a devenit în acest 
an vicecampion european.

Luptătoarea Anastasia Ni-
chita (antrenor – Tudor Cîrlan, 
ambii fiind deținători ai Premiului 
Național din acest an) a intrat și 
ea în topul întocmit de ziariștii 
sportivi, cu poziția a 7-a la JO de 
la Tokyo și cu medalia de bronz 
la Campionatele Europene. De 
asemenea, discipola școlii mol-
dovenești de lupte și-a adjudecat 
trofeul suprem la Europenele de 
tineret Under-23.

Apoi în clasament urmează ju-
docanul Denis Vieru (antrenor 
– Valeriu Duminică, tehnicianul 
selecționatei), situat pe poziția a 
9-a la JO, cu aur la Grand Prix 
Zagreb și Grand Slam Abu Dhabi. 
El este urmat de reprezentantul 
probei de atletism Andrian Mar-
dare (aruncarea suliței, antre-
nor – Valeriu Lungu) – locul 7 
la Olimpiadă, situarea pe podiu-
mul de premiere la turneele de la 
Berlin (reuniune anuală ISTAF), 
Paris (Liga de Diamant) și Cupa 
Europeană de atletism de la Split 
(Croația). De asemenea, în top au 
intrat canoistele Daniela Cociu 
și Maria Olăraşu, care, în pe-
reche, s-au clasat pe locul 7 la JO 
de la Tokyo, au cucerit „argintul” 
la Campionatele Mondiale pentru 
tineret U-23 și „aurul” la Europe-
nele U-23. Ele sunt antrenate de 
Viktor Reneiski, dublu campion 
olimpic, tehnicianul naționalei 
de canoe.

Luptătoarea Iulia Leorda 
(antrenori – Petru și Andrei Chi-
peri, tatăl și fiul) în acest an a de-

Luptătorul 
Victor Ciobanu – 
sportivul 
anului 2021    

venit vicecampioană mondială, 
câștigând și medalia de bronz la 
turneul continental. Clasamen-
tul a fost încheiat de tenismenul 
Radu Albot, care intră în top-
150 ATP ranking (cei mai buni 
tenismeni ai lumii). Recent, el s-a 
impus la Istanbul Challenger, în 
pereche cu Alexander Cozbinov.

La nominalizarea cel mai bun 
tânăr sportiv a învins în mod 
detașat luptătoarea de 20 de ani 
Irina Rîngaci. Titlul de cel mai 
bun antrenor i-a revenit lui Mi-
hail Cucul, mentorul lui Victor 
Ciobanu. Cea mai bună echipă a 
anului a fost desemnată campi-
oana Moldovei, formația Sheriff 
Tiraspol (antrenor – Yuri Ver-
nydub), pentru prestația excelentă 
demonstrată în Liga Campionilor 
europeni.

Iulian BOGATU

Victor Ciobanu

Serghei Tarnovschi

Irina Rîngaci

Marin Robu
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
25.12 „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa, ora 18.00.
26.12 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau, ora 18.30.
28.12 „O aventură tomnatică” de Semion Zlotnikov, ora 18.30.
29.12 „În largul mării” de Slawomir Mrozek, ora 18.30.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
25.12 Premieră! „Peter Pan” de J.M. Barrie, ora 18.30.
25.12 Premieră! „Peter Pan” de J.M. Barrie, ora 17.30.

Teatrul „Luceafărul”
26.12 „Magie de Crăciun”, poveste, ora 12.00.
26.12 „Testamentul” de Gh. Urschi, ora 18.30.
29 – 30.12 „Fazanul” de G. Feydeau, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă şi Balet „Maria Bieşu”
30.12 Gala de Revelion, ora 18.00.

Teatrul Geneza Art
26.12 „Invitația la Vals” de Mihail Dumeș, ora 19.00.
28.12; 29.12; 30.12 „3 + Cristina pe frecvența iubirii”, ora 19.00.

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
26.12 „«Licurici» în lumea basmelor” de Veronica Boldișor, ora 10.00; 

13.00. 
28.12; 30.12 „«Licurici» în lumea basmelor” de Veronica Boldișor, 

ora 10.00. 

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
25 – 26.12 „Zgoande din Turbincă” de Aurica Plăcintă, ora 11.00.

Sala cu Orgă
24.12 „Colinde, Colinde”, Festival Național, ediția a XI-a, ora 19.00.
31.12 Ultimul concert al anului. Concert tradițional susținut de Or-

chestra Națională de Cameră, Corul Național de Cameră, condus de Ilona 
Stepan, soliști: Vitalie Maciunschi, Anastasia Cușnir, Lilia Istratii, dirijor 
– Cristian Florea. În program: muzică de Johann Strauss, ora 17.00.

A f i ş

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

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

Din luna februarie 2020, poți perfecta un abo-
nament la noua publicație, 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 scrisoare 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 !

Femeie la vârsta a treia
Activă, dornică de viață, optimistă, onestă, orgolioasă, 
68 kg, 165 cm înălțime, talia 80 cm vrea să împartă 
destinul solitar cu un bărbat suplu, cu simțul umoru-
lui, carismatic, îndemânatic, tandru, brunet și chipeș. 
Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma orașului 
Căușeni. Traiul e similar celui urban. (08)

Văduvă la pensie
Dar care mai activează. Este în căutarea unui bărbat 
potrivit vârstei sale. Mai multe detalii la numărul de 
telefon lăsat la redacție. (09)

Bărbat de 43 de ani
Este în căutarea unei femei care ar avea vârsta până 
la 50 de ani, dornică de viață și doritoare de a crea o 
relație bună. Bărbatul locuiește la casă la sol în raionul 
Telenești. Una dintre condiții este ca femeia să treacă 
cu traiul la el. (10)

Femeie de 46 de ani
Este în căutarea unui bărbat care ar avea vârsta până 
la 50 de ani, dintr-o localitate apropiată de municipiul 
Bălți. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la 
redacție. (11)

Bărbat de 61 de ani
Din Chișinău. Este în căutarea unei femei de o vârstă 
apropiată. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat 
la redacție. (12)

Bărbat în vârstă din suburbia 
Chişinăului
Sunt singur și vreau să cunosc o femeie care ar putea 
locui împreună cu mine într-un apartament cu toate 
comoditățile. (13)

Bărbat de 39 de ani 
Locuiesc într-o suburbie a orașului Bălți. Vreau să 
cunosc o femeie cu vârsta cuprinsă între 34 și 51 de ani. 
Mai multe detalii despre mine voi discuta la numărul 
de telefon lăsat la redacție. (14)

Viața e frumoasă trăită în doi
Doresc să fac cunoștință cu o doamnă inteligentă, căreia 
i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chișinău, am studii su-
perioare, stare materială bună, fără vicii. Să aibă 64 de 
ani... detaliile vor urma. (15)  

Femeie de 66 de ani
O femeie își caută un prieten sincer și cu suflet bun. Am 
66 de ani. Locuiesc în orașul Chișinău, sec. Botanica. (16)  

Împreună vom învinge singurătatea 
Văduvă, locuiesc în Chișinău, am 1,75 m, 80 kg, 51 de 
ani. Solicit cunoștință cu un bărbat bun la inimă, de cre-
dință ortodoxă. Împreună vom birui singurătatea. (17) 

Tare aş vrea să formez un cuplu
Văduv, 70 de ani, 170 cm, 70 kg. Din părțile Căușenilor, 
are casă. Fără vicii, fără obligații. Vrea să cunoască o 
femeie de 65-68 de ani. (18) 

Îmi doresc să întâlnesc 
o persoană potrivită 
Și care merită să fie prețuită. Orice zi e importantă și 
frumoasă când o trăiești lângă omul drag și bun la su-
flet. Sunt o femeie drăguță, plăcută la vârsta mea de 63 
de ani. Dacă ești potrivit vârstei mele și ești în căutarea 
unui om drag alături, atunci sună-mă. (19) 

În căutarea unei femei inteligente 
Vreau să fac cunoștință cu o femeie inteligentă, de 64 de 
ani, căreia i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chișinău. Am 
studii superioare, stare materială bună, fără vicii. Mai 
multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacție. (20) 

O femeie îşi caută un prieten sincer, 
cu suflet bun 
Am 66 de ani, locuiesc în capitală. Aștept apeluri telefo-
nice de la bărbați interesați. (21)

Văduv de 60 de ani
vrea să facă cunoștință cu o femeie de la țară: simplă, 
drăguță și gospodină, cu vârsta între 55-60 de ani. (22)

Plasează anunțul tău aici!
Acum ai posibilitatea să plasezi un anunț de vânzare-cumpărare, de alte servicii, 

la rubrica „Mica publicitate” din săptămânalul GAZETA de Chişinău.  
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 vacante 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 dictează anunțul tău la telefonul 

redacției: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina online a publicației – gazetade-

chisinau.md .

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

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

Moș Crăciun, la psiholog, faza de depresie accentuată și a dubiilor 
personale: 

– Doctore, ajută-mă, nu mai cred în mine!

Soțul: – Ce caută Moș Crăciun în dulap?! 
Soția: – Îmi îndeplinește dorințele…

De ce este Moș Crăciun mereu fericit? Motivul principal pentru care 
Moș Crăciun este mereu vesel este că știe unde stau toate fetele rele. 
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Ești discret și această 
calitate te recomandă mai 
ales atunci când cei din jur 
au nevoie de intimitate și 
înțelegere necondiționată. 
Ai un gol în stomac și știi 
că anumite momente din 
viața ta presupun stăpânire 
de sine. Atunci când lucru-
rile se află pe muchie de 
cuțit, te încrezi în propria 
intuiție.

Mercur poate fi denu-
mit ca fiind păzitorul tău 
ancestral. Vei încerca să 
aprofundezi cât poți de mult 
înțelesul sau semnificația 
anumitor relații din viața ta. 
Constant ești nemulțumit 
de cei din jur, iar această 
stare de spirit atrage după 
sine conflicte, reproșuri și 
nopți nedormite din cauza 
agitației interioare.

Acordă-ți timp și răbda-
re! Procesul de introspec-
ție în care te afli de ceva 
timp este unul laborios și, 
pentru ca rezultatele să 
fie notabile, este nevoie 
să treci prin toate etapele 
care-l definesc. Partene-
rul de viață este singura 
persoană de care ai nevoie 
atunci când nu mai ai în-
credere în tine.

E posibil să fii pus în 
postura să insiști foarte 
mult atunci când este vorba 
de noile contracte pe care 
le vei încheia la birou. Cu 
toate astea, reușitele de care 
vei avea parte te vor ajuta să 
vezi premisele unei cariere 
reușite dintr-o perspecti-
vă mai optimistă. Influența 
preponderentă a lui Saturn 
este palpabilă în viața ta de 
zi cu zi.

Ești pregătit în orice 
moment pentru orice com-
promis este nevoie, dar sunt 
situații în care trebuie să fii 
conștient că nu poți să faci 
mai mult decât atât. De 
prea multe ori ai ales să te 
„lungești” atât de mult încât 
ai ajuns la epuizare psihică 
și fizică. A vorbi în termeni 
pozitivi despre sine presu-
pune iubire de sine, și nu o 
atitudine arogantă.

Ai nevoie de multă orga-
nizare și determinare pentru 
a schimba anumite lucruri 
din viața ta. Știi că nu ești 
o persoană rezilientă, dar 
te afli mereu în acțiune. În 
primul rând, este important 
să îți creionezi nevoile și pri-
oritățile, de orice natură ar 
fi ele. Zilele noii săptămâni 
se află sub influența Lunii. 
Nimic din ceea ce îți propui 
nu va fi obținut cu ușurință.

Nici în această săptămâ-
nă nu vei reuși să îți concen-
trezi atenția pe dezvoltarea 
personală. Sunt situații care 
îți vor provoca o stare inten-
să de frustrare, dar pentru 
moment tot ceea ce poți face 
este să vezi dincolo de lu-
crurile negative de care ai 
parte. E important să rămâi 
răbdător și perseverent.

„Fugi” mereu doar după 
lucruri autentice și nu alegi 
să faci niciun compromis în 
acest sens. Relațiile impor-
tante pentru tine se definesc 
prin încredere și dăruire. 
Chiar dacă de multe ori ai 
tendința de a renunța la 
propria persoană în pofi-
da altora, știi că tot ceea ce 
faci are drept scop o stare 
de echilibru interior.

Îți dorești să poți vorbi 
deschis cu o anumită per-
soană, însă ceva te înfrâ-
nează. Propriul confort este 
mereu primordial. Relația 
cu părinții devine tot mai 
deficitară din punct de ve-
dere emoțional deoarece și 
tu, și ei acționați prin pris-
ma propriului ego. Poate 
este timpul să ierți și să dai 
fila acestei părți dureroase 
a vieții tale.

Chiar dacă îți dorești 
autenticitate în viața ta, îți 
dai seama că nu reușești să 
faci compromisuri în acest 
sens. Prieteniile, care aveau 
la bază o structură fragilă, 
se dărâmă și astfel nimic 
din ceea ce a fost construit 
nu mai pare durabil. Cariera 
va fi alegerea ta întotdeau-
na. Știi asta despre tine și 
nu alegi sub nicio formă să 
susții altceva.

Indiferent de ceea ce 
crezi despre sine, ai greșit 
mult prea mult față de o 
persoană importantă pen-
tru tine. Lipsa de educație 
emoțională și rigiditatea 
propriilor prejudecăți nu te 
lasă să vezi lucrurile dincolo 
de ceea ce consideri tu că 
reprezintă. În plan profe-
sional, totul va decurge așa 
cum îți dorești.

Comportamentul tău 
este unul pasiv-agresiv și 
asta îi va irita pe cei mai 
sensibili dintre interlocuto-
rii tăi. Unii oameni cu care 
vei interacționa vor lua de-
cizia de a se îndepărta de 
tine. De cele mai multe ori 
promovezi o imagine falsă și 
asta dă de gândit celor care 
încearcă să mai aibă iniția-
tive în ceea ce te privește.

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

Şi iată că, aflându-se la cursuri 
de recalificare la Bălți, în timp ce 
încerca să traverseze strada printre 
mașini, un bărbat elegant i-a luat 
mâna şi a ajutat-o să ajungă la tro-
tuar. După care s-au uitat zâmbind 
unul la altul. Bărbatul a continuat 
să-i zâmbească amabil, s-a răsucit 
pe călcâie parcă să plece, parcă să 
stea în loc, apoi s-a oprit în fața ei. 
Ochii lui pătrunzători o studiau cu 
atenție. I-a propus să meargă să 
bea un suc împreună. Tamara a 
acceptat fără să se lase mult rugată.

S-a iubit frumos 
şi cu profesorul

O oră mai târziu, intrau în 

separeul unui restaurant de la 
marginea orașului. Așezați la 
masă, după ce au studiat meniul 
și au făcut comanda, au început 
confidențele. Tamara i-a povestit 
pe scurt cine e și ce face în oraș. 
Și bărbatul i se destăinui: „Sunt 
profesor universitar, căsătorit de 
aproape 14 ani. Nu avem copii. 
Soția se află acum la un sanatoriu 
în România. Face tratamente de 
fertilitate...”.

La auzul acestor vorbe, eroina 
noastră și-a făcut curaj: „Poate îți 
fac eu un urmaș, ce zici? Îmi do-
resc foarte mult un fiu, numai nu 
de la soțul meu alcoolic”. Bărbatul 
a simțit în glasul femeii strigătul 
dorinței adevărate și a cuprins-o 
cu o privire plină de dragoste. S-au 
ridicat de la masă. Luând-o ușor 
de după talie, a condus-o spre 
mașina lui cu geamuri fumurii. 

Încă peste o oră cei doi erau în 
mijlocul naturii într-o poieniță 
din Codrii Orheiului. În cele zece 
zile cât s-a aflat la sanatoriu soția 
profesorului, poiana i-a mai che-
mat de câteva ori. Şi Tamara şi-a 
pus inima în slujba lui Dumnezeu 

Copii deștepți și-o fericită mamă, ce 
i-a adus pe lume din „pomană”... (III)

şi a găsit acel spațiu pe care să-l 
umple cu alte momente de ade-
vărată dragoste.  

S-a iubit frumos şi cu profe-
sorul, încât a avut sentimentul 
în acele scurte clipe că îl vede pe  
Dumnezeu în ochii lui. De cum a 
rămas gravidă, la fel ca în primul 
caz, a pus punct relației, iar când a 
adus pe lume copilul, i-a mulțumit 
Celui de Sus că i-a împodobit bra-
țele cu un adevărat Făt-Frumos.

N-a bănuit nicio clipă 
că nu sunt copiii lui 

Iată așa s-a lăsat Tamara atinsă 
de forța iubirii, aducând pe lume 
doi copii frumoși, sănătoși şi deș-
tepți de la doi intelectuali. Nu a 
stricat familia nici unuia dintre ei. 
Nicolae a murit de beție. A plecat 
la cele veșnice când copiii de care 
era foarte mândru, ajunseseră la 

vârsta adolescenței. N-a bănuit 
nicio clipă că nu sunt copiii lui. 

Iar Victor şi profesorul, fără să 
le ceară Tamara ceva, le-au pur-
tat de grijă copiilor ca niște tați 
adevărați. Victor, atâta timp cât 
fata şi-a făcut studiile la Univer-
sitatea de Stat, mergea foarte des 
şi-i ducea pachete cu alimente şi 
bani, zicând că mama i le-a trimis. 

Într-o zi, ajungând la ușa 
căminului, el o rugă pe o dom-
nișoară s-o cheme pe Felicia din 
cameră pentru a-i transmite un pa-
chet ordinar. Aceea s-a dus repede 
şi a zis: „Felicico, coboară jos, că te 
așteaptă tăticul tău!”. „Păi, eu nu 
am tată, tatăl meu a murit acum 
un an”, răspunse Felicia. La care, 
colega zise: „Apoi nu ştiu cine-ţi 
este acest bărbat frumos, dar se-
meni leit cu el”. (Felicia niciodată 
nu se gândise că seamănă leit cu 
nanul Victor, dar că ţinea foarte 

Nina NECULCE

Cum vă spuneam, eroina noastră nu 
s-a oprit. Peste doi ani dorea cu tot 
dinadinsul să aducă pe lume şi un 
fecior. Să ceară o nouă „pomană” de 

la Victor îi era ruşine, dar şi mustrările de 
conştiință o opreau. Şi atunci a început să 
privească în jur, poate găseşte o pereche de ochi 
în care să sclipească iubirea, aşa cum sclipea în 
ochii lui Victor. 
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mult la el era adevărat.) 
Vom nota că nanul Victor a 

mai făcut şi niște economii pentru 
Felicia pe care i le-a dat mamei 
să i le ofere cadou la nuntă ca şi 
cum din partea ei. Ceea ce a și 
făcut Tamara. Felicia e căsătorită, 
crește o fetiță. 

Cât despre fiu, ce să vă spun? 
Atât cât și-a făcut studiile la Bălți, 
domnul profesor l-a acoperit cu 
multă dragoste şi afecțiune, l-a 
ajutat la sesiuni. În prezent, tână-
rul muncește și studiază în Ame-
rica. Încă nu e căsătorit. Domnul 
profesor alți copii nu are. Soția sa 
nu a mai putut să nască. Poate că 
într-o zi își va deschide inima în 
fața băiatului. 

Dar până în prezent nici fiica 
şi nici fiul n-au priceput ce e cu 
această dragoste părintească din 
partea celor doi. Într-un timp 
Tamara era gata să le dezvăluie 
secretul, având deplina încredere 
că frumoșii și mintioșii ei copii o 
vor înțelege. Dar, după ce a stat de 
vorbă cu un psiholog, a renunțat 
la acest gând. 

Tamara se consideră o femeie 
împlinită, fiind convinsă că Dum-
nezeu i-a arătat pe unde să mear-
gă, ducând-o în brațele acestor 
bărbați, ce i-au oferit doar clipe de 
evadare spre alte dimensiuni, dar 
care prețuiesc mult mai mult decât 
anii trăiți alături de un alcoolic. 

Or Tamara ne oferă o lecție care 
merită a fi luată în seamă de toate 
femeile ce-şi îngroapă zilele ală-
turi de niște mitocani. 
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E p i g r a m e

Dorința unui bucureştean
Aș vrea la bloc un trai mai bun,
Dar cum primarul o cam scaldă,
Îl rog frumos pe Moș Crăciun,
Să îmi aducă apă caldă!

La Bucureşti
Cum gerul suflă ca taifunul
Și-n București e hărmălaie,
Aștept să vină iar Crăciunul
Că poate prind să fac o baie.

De Crăciun
Sunt bogați în multe locuri,
Cu piscină și cu vilă,
Dar la oamenii din blocuri,
O să vină Moș Gerilă.

Viața la bloc
Crăciunu-aduce bucuria,
Precum promit parlamentarii
Și tremură la bloc piftia
(Dar mai puțin ca locatarii)

Postul Crăciunului
Ca s-avem pe lume rostul,
Să-l slăvim pe Prea Înaltul,
Noi românii ținem postul…
De la un Crăciun la altul.

Nicolae BUNDURI, 
Brașov

În primul an de căsnicie, Pău-
lică Morișteanu și tânăra-i soție 
hotărâseră să plece de Revelion 
în satul de baștină al nevestei, 
situat la o azvârlitură de băț de 
Chișinău. Deprins încă din anii 
de studenție să-și poarte chi-
tara cu sine la orice petrecere, 
Păulică luase și de data aceasta 
instrumentul – cu gândul că, la 
o adică, îi poate prinde bine.  

 După ce au stat cu părinții la 
masă, petrecând omenește anul 
ce se  călătorea,  pe la vreo 10 
de noapte, având asupra lor o 
damigeană cu vin, un ceaun cu 
sărmăluțe (învelite-n frunză de 
vie) și, desigur, chitara, tinerii 
plecară într-o companie tot cam 
de seama lor... 

Întorcându-se, cum se și cu-
venea, „tămâiați” de-a binelea 
– hăt după miezul nopții – s-au 
oprit în fața porții pentru a-și 
lua rămas bun de la o altă pere-
che cu care petrecuseră împre-
ună, aceștia locuind cu câteva 
case mai la deal.

Și iată că anume aici îi umflă 
pe toți din nou cântecul! După 
cum se vede însă, această „boa-
lă” dase peste dânșii rău detot, 

deoarece nu s-au lăsat urniți 
până n-au scos-o la capăt (sub 
acorduri zdravene de chitară!) 
cu următorul repertoriu: „Co-
drene, cu vinul bun”, „Costică, 
Costică”, „Hop, leliță cu catrin-
ță!”, „Ia mai ad-o damigeană 
/ Ș-o bucată de pastramă”, 
„O-ntrebai dacă e fată”, „De la 
selsovet în sus” și alte cântări 
de soiul acestora...  

Dimineața, ieșind soacra lui 
Păulică s-arunce niște pumni de 
grăunțe la păsări, se ia de vorbă 
cu vecina de peste drum, între-
bând-o cum a întâlnit Anul Nou.

- Frumos, creștinește. Au ve-
nit taman să ne ureze finii de 
cununie... Pe urmă, numai bine 
ce ațipisem – pe la vreo 3 de 
noapte – nu știu de unde s-au 
luat în poartă NIȘTE NEBU-
NI CU BALALAICA – de n-am 
mai putut după asta închide-un 
ochi!...

Aici, cea care știa ea ce și cum 
– nu ascunde nimic:

- Ap’ aista cu balalaica era 
ginerele meu!

- Of, cumătră, dar te rog de 
mă iartă!...    

Pahomie BEJENARU

C a z u r i  t â m p l a t e

Cântă-mi, balalaică!

Unui politician extremist
A-ncercat sperând că prinde,
(De-și va modera discursul),
Pe la UE să colinde,
Dar i-au spus să plimbe ursul...

Miracol de Crăciun
Sunt momente dificile,
N-o să am ce pune-n gură:
Porcul meu, de patru zile,
A „zburat” din bătătură.

Meniu de sărbători
Tobă, caltaboș, piftie
Eu pe masă le aștern,

Dar mai fac și alergie...
La cârnații din Guvern!

Neam de designeri
În țara noastră, cum se pare,
Avem înscrise în genom
Abilități în decorare:
De-o vreme, suntem toți în pom...

Facerea de bine
Să-și poată repara dantura,
I-am dat o primă de Crăciun
Și-acuma, când deschide gura,
Mă mușcă parcă-ar fi nebun...

Florin ROTARU

Masa de revelion 
a pensionarului
Bucate mai exotice aș vrea,
De preferință, provenind 

din mare;
Nădăjduiesc, din pensioara mea,
Că o să-mi cumpăr totuși... 

niște sare!

Doleanța unei tinere 
neveste
I-a scris răvaș lui Moș Crăciun
Ca să-i aducă-un soț mai bun
Iar pe-actualul, un imberb,
Să-l ia cu dânsu-n loc de cerb!

Revelion în 
pandemie
Gândeam c-o să mâncăm 

pe săturate,
Dar gazda noastră, 

un cumnat avid,
Servindu-ne bucate nesărate,
Ne-a speriat pe toți c-avem 

covid...

Consecințe 
gastronomice
Umblând tot din agapă în agapă,
Se pare că un pic m-am îngrășat
Și voi slăbi, că vreau să mă încapă
La anul... lenjeria mea de pat! 

Constatare 
post-revelion
Trecând de sărbători, mereu
Mă simt de parcă gata, mor,
Mi-i capul tulbure și greu;
Doar portofelul mi-i ușor!

Semne bune 
anul are
Și iarăși fulgi încep să cearnă,
Cu beciul plin, aștept Ignatul…
Vin sărbătorile de iarnă! –
Oftează, îngrozit… ficatul.

Sărbătorile de iarnă durează 
două săptămâni
În seara de Crăciun, amicii mei
Cu votca s-au luptat că niște zmei

C l a s i c i  î n c ă  î n  v i a ț ă

 Secolul XXI. Copiii nu mai cred în Moș Crăciun, iar Santa Klaus 
nu crede în Moș Gerilă!

 Auzită în noaptea de revelion: Nu scuipa sub masă, acolo-s oaspeții tăi!
 ZODIACALĂ. Din nou începe Anul unui animal... Iar eu îmi 

doream atât de mult să trăiesc omenește!
 De Anul Nou, bărbatul încearcă să-i convingă pe copii că el e Moș 

Crăciun și pe soție că nu-i el chiar Moș Crăciun.
 Trecerea din Anul Vechi în Anul Nou cel mai greu o suportă ficatul.
 Cu anii, dulcile visări devin amare adevăruri...
 POVESTE: Baba avea o găină, iar moșneagul un cocoș. Apoi rușii 

i-au răsculăcit.
 În ziua de Ignat, toți îmi vorbesc doar de porc... Oare-i chiar atât 

de greu de înțeles că și măgaru-i om?!
 La „pomana porcului” se găsesc mulți porci care înjură: „Pomana 

mă-sii!”.
 În topul inteligenței, porcul e al doilea, după om. Ar însemna 

asta că omul taie porcul pentru a scăpa de un concurent?
 De Revelion, un oaspete adevărat, ca să nu creadă gazdele că a 

venit doar să mănânce, trebuie și să bea vârtos!...
 Ați observat: Pe internet viața trece mai repede, dar nu te simți 

trecut(ă) de ani!?
 Crăciunița din biroul meu a înflorit cu două săptămâni înainte. 

Oare cum ar binecuvânta-o mitropolitul Vladimir?
 Pentru un băiat, copilăria se termină atunci când visează să-i 

îndeplinească o dorință nu Moș Crăciun, ci o Crăciuniță!
 La adunarea de bilanț anual a haremului, munca sultanului a 

fost apreciată drept „nesatisfăcătoare”.
 Stai lângă brad, femeia îți spune că i-i frig... Tu crezi că trebuie 

s-o îmbrățișezi, iar ea – că trebuie să-i cumperi o blană.
Ion DIVIZA

A f o r i s m e

O, vremuri!
S-a lăsat pe uliți neaua,
Și copiii mici, ciopor,
Au venit și-acum cu Steaua,
Dar e vai de steaua lor!

Pluguşor
Aho, aho, copii și frați,
Apucați-vă și-arați
Să aduceți un aport
Pentru pâinea de… import!

Obicei
În Ajun, pe înserat,
Capra fermei noi, vecine,

A venit să stea la mine…
Și a stat.

Colind ca-ntre vecini
M-a rugat vecina mea,
Când acasă am condus-o,
Să îi pun în pom o stea…
Și i-am pus-o.

Cu sorcova la bloc
Când a intrat la noi în casă,
Cu sorcova, un tip de sus,
Nevasta l-a primit voioasă:
Să știți că și al meu e dus!
Petru-Ioan GÂRDA, Cluj Napoca

Iar noaptea s-a întins ca o fan-
tasmă –
Pân’ i-a trezit un popă… 

la Agheasmă! 

Anul Nou în Rusia 
Cu Moș Gerilă, veșnic afumat,
Revelionu-n țara grandioasă
Începe-n Răsăritul Depărtat,
Sfârșindu-se la Moscova, 

sub masă!

Surpriza lui Moş Gerilă, 
2020
Acest moșneag cam hăbăuc,
Deși vedem că n-are haz,
Va fi băgat în Guinness Book:
E primul an când vine treaz!...

Sărbători de iarnă 
în Moldova
A venit Ignatul, vrem jumări,
Însă nu vedem sfârșitul piesei:
Porcii se pârlesc, prin alte țări,
Iar la noi ei stau în capul mesei!

Crăciun în gubernia 
Basarabia
Vânturi reci ne dau fiori,
Spulberă la geamuri neaua
Și ne vin colindători
Când cu ursul, când cu steaua.

Unui fumător 
zgârcit
După ce l-am colindat
Pe un gospodar din sat,
El ne-a dăruit, în drum,
Câte-un colăcel… de fum.

Colindător 
la Primărie
La primar îmi dau concursul
Și grozav ce mi-l urez:
Toți îi vin acum cu ursul,
Numai eu c-un… maidanez.
 
Revelion la rece
Era un frig de tremura
Zăpada albă pe brăduț
Și vinu-n sticle îngheța;
Dar Moș Crăciun era… călduț!

Revelion fericit
Cei poftiți își află loc
La petrecerea luxoasă,
Chiar și eu avui noroc
Să-mi ocup un loc… sub masă. 
 
Revelion 
de pomină
Mesenii au sorbit licori,
De s-au făcut spre ziuă terci,
Doar Moș Crăciun făcea furori:
El pe sub brad strângea… ciuperci. 

Ozeneu 
de Revelion
Visând că pleacă după moare
C-o farfurie zburătoare, 
Se miră omul dimineața
Că i-a-ncăput în ea doar fața.

Ion DIVIZA
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TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Povesti de Craciun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Conexiuni
12.00 Crăciun la operă
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 De la Ierusalim la Bethleem
15.30 Învingători. Vremuri și destine
17.00 Împreună lângă brad
17.55 Secolul 22
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula

21.00 Izolați în România
21.30 Documentar: Între cer și mare, 
14 ep
22.00 Sinteza Știrilor zilei
22.10 Câștigă România!
23.00 Bună seara la om bun
23.30 Concert jazz Wynton Marsalis și 
Jazz at Lincoln Center Orchestra
00.50 Gala umorului
02.30 Învingători. Vremuri și destine
03.55 Printre cuvinte
04.00 Împreună lângă brad
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Chipurile României
07.50 2 x 65
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 România veritabilă
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung
11.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
12.00 Teleshopping
12.30 Pofticioși, la cratiță!
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Handbal masculin Trofeul 
Carpați
19.35 2 x 65
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.44 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Izolați în România
21.35 Film: Iluzionistul
23.30 Concert jazz Wynton Marsalis și 
Jazz at Lincoln Center Orchestra
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Film: Iluzionistul
03.45 Meteo
03.50 Sport
04.05 Vorbește corect!
04.10 Chipurile României
04.55 România 9
05.50 Politică și delicatețuri

TVR 2

07.00 Iarna amintirilor
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.10 Film: Masca de argint
11.00 Câștigă România!
11.55 2 x 65
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 fără prejudecati
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Cirque du Soleil: Luzia
15.50 FillerSecolul 22
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
18.00 Ora de Știri
18.45 E vremea ta!
19.00 Serial: Putere și inocență
20.00 Câștigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Un trandafir de  
Crăciun
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!

05.00 Luminița de la miezul nopții
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 La vatra jocului
10.45 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.20 Chișinău: ieri și azi
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Portrete în timp
16.25 Respiro
16.30 Marca frumuseții
16.50 Respiro
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Film O viață aproape perfectă

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie și prietenii
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eșuată
08.00 Fast & Furious: Spy Racers Vol. 1
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.30 Curiosul George 2: pe urmele 
maimuței
11.00 Stan Lee’s Superhero Kinder-
garten
11.30 Când îl vezi, când nu
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Balto III: Aripile schimbării
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Stan Lee’s Superhero Kinder-
garten
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Barbie: Un Crăciun perfect
21.30 Fast & Furious: Spy Racers Vol. 1
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Un var indepartat
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Film 21 de poduri
00.00 Film Imperiul din zgirie-nori
02.00 Știrile Pro TV
02.40 La Măruță
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 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața

22.30 Lecții de viața
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Pariu cu viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Trigger
13.30 Se caută un milionar
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Patrula Jurnal TV
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe tv
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Vanturile, Valurile
02.00 Jurnalul săptămânii
03.00 Ora de Ras
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Freedom
07.00 Dincolor de Nistru
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Корея с Джоном Тородом
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Х/ф Кадры
14.30 Teleshopping
14.45 Dincolo de Nistru
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Clip muzical
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Х/ф Кадры
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 109
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 835
08.00 Film: CRĂCIUNUL FERMECAT
09.45 Film: JIM BUTTON ȘI MECA-
NICUL DE LOCOMOTIVĂ
11.45 Ediție specială de Crăciun
14.45 Film: CHEMAREA STRĂBUNI-
LOR 3 D
16.30 Film: HACHIKO: POVESTEA 
UNUI CÂINE
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 838
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 110
21.00 Film: TRISTAN & ISOLDA

23.45 Film: UN CRĂCIUN 
ROCK’N’ROLL
01.45 Ediție specială de Crăciun
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 28 decembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Teatru copii Omul de zăpadă 
care voia să întâlnească soarele
11.00 Lectia de istorie
12.00 Crăciun la operă
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cap Compas
15.30 Învingători. Vremuri și destine 
cu Zinaida Julea
17.00 Împreună lângă brad
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula

21.00 Izolați în România
21.30 Documentar: Între cer și mare, 
14 ep
22.00 Sinteza Știrilor zilei
22.10 Câștigă România!
23.00 Destine ca-n filme
00.00 Vedeta populară
03.00 Cap Compas
03.30 Izolați în România
03.55 Printre cuvinte
04.00 Împreună lângă brad
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Chipurile României
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Izolați în România
10.30 #Creativ
11.00  Familiile regale din Balcani
12.00 Teleshopping
12.30 Pofticioși, la cratiță!
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Izolați în România
21.35 Telecinemateca Ben și Charlie
23.35 Film: Ține dușmanii aproape
01.25 Telejurnal Știri
02.15 Telecinemateca Ben și Charlie
04.05 Meteo
04.15 Chipurile României
05.05 România 9
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Cirque du Soleil: Luzia
09.50 FillerSecolul 22
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
11.55 2 x 65
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Cirque du Soleil: Luzia
15.50 FillerSecolul 22
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
18.00 Ora de Știri
18.45 E vremea ta!
19.00 Serial: Putere și inocență
20.00 Câștigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: CHERI - Regatul Unit
04.25 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
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 Dimensiunea diplomatică
10.10 Cântec, dor și omenie
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Desene animate Fantasticul 
mister Fox
11.40 Poezii
12.25 Respiro
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.25 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 Floarea vieții
21.50 Respiro

22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Film Obsesia

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie și prietenii
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eșuată
08.00 Fast & Furious: Spy Racers Vol. 1
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.30 Curiosul George 3 - Înapoi în 
junglă
11.00 Stan Lee’s Superhero Kinder-
garten
11.30 Când îl vezi, când nu
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie: Un Crăciun perfect
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!

17.30 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Stan Lee’s Superhero Kinder-
garten
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Barbie în Colinda de Crăciun
21.30 Fast & Furious: Spy Racers Vol. 1
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Un var indepartat
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Comoara Națională
23.15 Film Van Helsing
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Film Ticalosi fără glorie
03.00 Vorbește lumea
05.00 Lecții de viața

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 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Pariu cu viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Ora Expertizei
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 M-Adam
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Savoare la Maximum
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.30 Se cauta un milionar
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show

00.40 America
01.40 Cealalta Basarabie
02.30 fără Pasaport
03.00 Ora de Ras
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
08.45 Dincolo de Nistru
09.00 Новости
09.30 Готовим с серфингистами
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Муз/ф Бурлеск
14.30 Teleshopping
14.45 Dincolo de Nistru
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Clip muzical
19.00 Știrile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Доктор Мартин
01.20 Муз/ф Бурлеск
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Baronii
08.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 110
09.45 Start show - Crăciun în familie
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Film: CRĂCIUNUL FERMECAT
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 836
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 20
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 839
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 111
21.00 Film: CUM SĂ CUCEREȘTI 
BĂRBAȚII
23.45 Film: TRISTAN & ISOLDA
01.00 Fosta mea iubire
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 29 decembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Teatru copii Muzicantii din 
Bremen
11.00 Tradiții
12.00 Dr. Chioțea
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cap Compas
15.30 Învingători
17.00 Împreună lângă brad
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 2 x 65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Izolați în România
21.30 Documentar: Între cer și mare, 
14 ep
22.00 Sinteza Știrilor zilei
22.10 Câștigă România!
23.00 Rețeaua de idoli
00.00 Drag de România mea!
02.00 Învingători. Vremuri și destine 
cu Zinaida Julea
03.30 Izolați în România
03.55 Printre cuvinte
04.00 Împreună lângă brad
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Chipurile României
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Izolați în România
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung
11.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
12.00 Teleshopping
12.30 Pofticioși, la cratiță!
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
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14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 România 9
18.00 Handbal masculin Trofeul 
Carpați
19.35 2 x 65
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.44 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sanătate, România!
21.00 Izolați în România
21.30 Adevăruri despre trecut
22.00 Frontul de acasă
22.35 Destinul Romei
23.35 Film: Luptă până la moarte
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Film: Ține dușmanii aproape
03.40 Meteo
03.45 Frontul de acasă
04.15 Chipurile României
05.05 România 9
06.00  Familiile regale din Balcani

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Cirque du Soleil: Luzia
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
11.55 2 x 65
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Cirque du Soleil: KOOZA
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
18.00 Ora de Știri
18.45 E vremea ta!
19.00 Serial: Putere și inocență
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Cinci dolari pe zi
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Cinci dolari pe zi
04.25 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
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 Cântec, dor și omenie
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii

11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.25 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
16.30 Svitanok
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
18.45 Chișinău: ieri și azi
19.00 Mesager
19.50 Tezaur
20.20 Rapsodia satului
21.00 Știrile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Serial Naoki Hanzawa

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie și prietenii
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eșuată
08.00 Fast & Furious: Spy Racers Vol. 1
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.30 Curiosul George: Maimuțoiul 
Regal

11.00 Stan Lee’s Superhero Kinder-
garten
11.30 Când îl vezi, când nu
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Colinda de Crăciun
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Stan Lee’s Superhero Kinder-
garten
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Spiridușii năzdrăvani - Filmul
21.30 Fast & Furious: Spy Racers Vol. 1
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Un var indepartat
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
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
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Legea strazii
23.00 Film Fortareata
01.00 Știrile Pro TV
01.30 Film Cursa motala: Infernul
03.00 Vorbește lumea
05.00 Lecții de viața

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 Italia, patria nostra
21.30 Pariu cu viața
22.15 Lecții de viața
23.00 I likeIT
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Italia, patria nostra
04.00 Pariu cu viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Trigger
13.30 fără Pasaport
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 AgriCool
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Fii sănătos
01.30 fără Pasaport
03.00 Ora de Ras
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
08.45 Dincolo de Nistru
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Х/ф Испанский английский
14.30 Teleshopping
14.45 Dincolo de Nistru
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.45 Т/с Лето ракет
18.50 Clip muzical
19.00 Știrile TV8

20.00 Х/ф Призрачный гонщик 2
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Лето ракет
01.20 Х/ф Испанский английский
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 111
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 20
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 837
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 21

18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 840
20.00 Film: 13: RULETA RUSEASCĂ
22.00 Film: ULTIMA SECUNDĂ
00.00 Film: CUM SĂ CUCEREȘTI 
BĂRBAȚII
02.45 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 30 decembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Teatru copii Aventuri cu dl. Goe
11.10 Exclusiv în România
12.00 Dr. Chioțea
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cap Compas
15.30 A doua emigrare
16.00 Documentar: Familiile regale 
din Balcani
17.00 Împreună lângă brad
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Izolați în România
21.30 Documentar: Între cer și mare, 
14 ep
22.00 Sinteza Știrilor zilei
22.10 Câștigă România!
23.00 Profesioniștii…
00.00 Dăruiește Românie!
01.30 A doua emigrare
02.00 Învingători
03.30 Izolați în România
03.55 Printre cuvinte
04.00 Împreună lângă brad
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Chipurile României
07.50 2 x 65
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Izolați în România
10.30 Adevăruri despre trecut
11.00 Destinul Romei
12.00 Teleshopping
12.30 Pofticioși, la cratiță!
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
16.40 Vedeta populară
19.40 2 x 65
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Izolați în România
21.35 Din nou împreună-New Euro-
pean Song Book 2021
22.35 Destinul Romei
23.35 Film: Bani murdari
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Film: Luptă până la moarte

03.25 Povești de Crăciun
04.14 Chipurile României
05.05 Tezaur folcloric

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Cirque du Soleil: KOOZA
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
11.55 2 x 65
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Cirque du Soleil: KOOZA
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
18.00 Ora de Știri
18.45 E vremea ta!
19.00 Serial: Putere și inocență
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Luna neagră
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Luna neagră
04.25 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Știință și inovații
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 La noi în sat
11.45 Poezii
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.25 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.30 Petalo romano
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 F/d
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe
23.30 Serial Pe viață

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie și prietenii
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eșuată
08.00 Fast & Furious: Spy Racers Vol. 1
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.30 Curious George: A Halloween 
Boo Fest
10.30 Stan Lee’s Superhero Kinder-
garten
11.30 Când îl vezi, când nu
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Spiridușii năzdrăvani - Filmul
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Stan Lee’s Superhero Kinder-
garten
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Super motanul: La început
21.30 Fast & Furious: Spy Racers 
Vol. 2
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Un var indepartat
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
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
13.30 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Razboinicul Vinator și 
Craiasa Zapezii
23.00 Film Solomon Kane
01.00 Știrile Pro TV
01.45 Film Marele Stan
03.15 Lecții de viața
04.15 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 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Pariu cu viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Secretele Puterii
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Cealalta Basarabie
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
19.50 Post Scriptum
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 M-Adam
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Asfalt de Moldova-Intre doua 
maluri
02.00 The Great Northern Cookbook
03.00 Ora de Ras
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Призрачный гонщик 2
07.00 Știrile TV8
08.00 Регионалы
09.00 Новости
09.30 Готовим с серфингистами
10.00 Т/с Лето ракет
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Х/ф Мирный воин

14.30 Teleshopping
14.45 Dincolo de Nistru
15.00 Х/ф Приключения 
Паддингтона
17.00 Știri
17.45 Т/с Лето ракет
18.50 Clip muzical
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Т/с Лето ракет
01.20 Х/ф Мирный воин
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă

13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 21
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 838
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 22
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 841
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 110
21.00 Film: MISIUNE ÎN ȚARA 
SFÂNTĂ
23.15 Film: 13: RULETA RUSEASCĂ
01.15 Albumul Național
03.15 Vouă
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 31 decembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Teatru copii Crăiasa zăpezii
11.50 Printre cuvinte
12.00 Iarna amintirilor
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cap Compas
15.30 Învingători. Vremuri și destine 
cu Eugen Doga
17.00 Împreună lângă brad
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Izolați în România Cum am trăit 
într-o pădure
19.00 Documentar: 2x65
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Vedeta populară
00.05 Tradiții de Revelion
03.10 Revelion pentru familion
05.25 Tezaur folcloric

TVR 1

06.50 Wild Carpathia, ep. 5 - White 
Carpathia
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Izolați în România
10.30 Frontul de acasă
11.00 Destinul Romei
12.00 Teleshopping
12.30 Pofticioși, la cratiță!
12.45 Vorbește corect!
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis Festivalul Minorita-
tilor, Timisoara-2019
17.00 2x65 în 2021
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung
19.30 2 x 65
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.40 Loteria de vaccinare
21.00 Vedeta populară
02.34 Tezaur folcloric
04.06 Film: Bani murdari
05.29 Ai luat plasă!, sez. 3
06.15 Profesioniștii…

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Cirque du Soleil: KOOZA
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
11.55 FillerSecolul 22
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Cirque du Soleil: Amaluna
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
18.00 Ora de Știri
18.45 E vremea ta!
19.00 Serial: Putere și inocență
20.00 Gala umorului
22.00 Ce seară minunată
23.05 Ce seară minunată Revelion Paul 
Surugiu Fuego & Circ
02.30 Film: Un motiv să mori, un 
motiv să trăiești
04.25 Concert Damian&Brothers și 
Mireasa nebună
05.50 Noaptea amintirilor

Moldova 1

06.05 Petalo romano
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața

P R O G R A M E  T V
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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 Tezaur
09.45 Art-club (rus.)
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Carnavalul copiilor. Program 
muzical-distractiv
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.20 Reporter pentru sănătate
14.40 Erudit cafe
15.20 Respiro
15.30 Film: Spăragătorul de nuci
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.45 Ethno show
21.00 Știrile
21.20 Vis de iarnă. Cu Frații Advahov
23.50 Mesaj de felicitare al Președinte-
lui Republicii Moldova Maia Sandu

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie și prietenii
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 O călătorie eșuată
08.00 Fast & Furious: Spy Racers 
Vol. 2
08.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
09.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.30 Curious George: Swings Into 
Spring
10.30 Stan Lee’s Superhero Kinder-
garten
11.30 Când îl vezi, când nu
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Super motanul: La început
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii

16.30 Ernest & Rebecca
17.00 Go Away, Unicorn!
17.30 Oswaldo
18.00 Bufnița SRL
18.30 Stan Lee’s Superhero Kinder-
garten
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Trei prieteni aventuroși - Petre-
cere în Mullewapp
21.30 Fast & Furious: Spy Racers Vol
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Un var indepartat
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Denver, ultimul dinosaur
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Film La bine și la rău
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Film Spatiul dintre noi
16.00 Film A doua sansa
18.00 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 ProTevelion
03.00 Film Unsprezece plus una
04.30 Film Acum sunt 13

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 România, te iubesc!
11.15 ApropoTv
12.00 Lecții de viața
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Lecții de viața
15.15 Acasă la Români
16.15 ApropoTv
17.00 România, te iubesc!
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.00 ProTevelion
01.30 Teleshopping
02.00 Știrile Pro TV

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show

10.00 Dora Show
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Plus-Minus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Vanturile, Valurile
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 In Carou
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
19.50 Post Scriptum
20.00 Concert Zdob și Zdub
21.00 Zerodoi pe tv
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 The Sea chef
02.00 Vanturile, Valurile
03.00 Ora de Ras
04.00 Concert Zdob și Zdub
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Dincolo de Nistru ediție de 
revelion
08.30 Crenguța de iederă Traditii și 
obiceiuri de iarna
09.00 Новости
09.30 Х/ф Ну что, приехали?
11.30 Ждем в гости
12.00 Х/ф Белоснежка: месть гномов
14.30 Teleshopping
14.45 Concert Hora party tarmis 
Valentin Uzun
17.00 Știri
17.30 Concert colinde plăieșii sloboa-
de-ne gazdă-n casă crenguta de iedera
19.00 Știrile TV8
19.30 Iubește viața editie de revelion
22.00 Plăieșii - dragă mii de dumnea-
voastră
23.55 Mesajul președintelui maia 
sandu
00.01 Plăieșii - dragă mii de dumnea-
voastră
01.00 Poveste de iarnă calancea + 
lupii, susorile osoianu
03.00 Concert Lăutarii altfel

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 110
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 22
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 839
17.25 Serial: Don Matteo, ep. 23
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 842
20.00 Film: MULAN: LUPTĂTOAREA
22.00 Start revelion
02.00 Film: REGINA DEȘERTULUI
04.00 Film: BASIC INSTINCT

Sâmbătă, 1 ianuarie

TVR Moldova

07.00 Iarna amintirilor
07.50 Anul nou cu bucurie
08.50 Teatru pentru copii De-aș fi 
Scufița Roșie
10.20 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
10.50 Revelion pentru familion
13.05 Concert extraordinar Iarnă 
magică
14.25 România… în bucate
14.55 Tradiții de Revelion
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Noaptea amintirilor
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Film: Drumul oaselor
23.00 Concert Damian&Brothers și 
Mireasa nebună
00.30 Iarna amintirilor
01.30 Concert extraordinar Iarnă 
magică
03.00 România… în bucate
03.30 Concert Damian&Brothers și 
Mireasa nebună
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Anul nou cu bucurie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.35 Strop și Balonaș, ep. 9 și10
09.30 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
10.00 Film: pentru copii Mica Sirenă
11.25 Exclusiv în România
12.15 Concertul de Anul Nou de la 
Viena 2022
13.00 Telejurnal
13.15 Concertul de Anul Nou de la 
Viena 2022
14.55 Obiceiuri de iarnă - filler

15.00 Film: Asterix și Obelix contra 
Lui Cezar
16.55 Vedeta populară
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.05 Revelion pentru familion
23.25 Film: Dincolo de întuneric
01.20 Film: Asterix și Obelix contra 
Lui Cezar
03.15 Din nou împreună-New Euro-
pean Song Book 2021
04.05 #Creativ
04.30 Film: Mica Sirenă
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Anul Nou cu bucurie
08.00 Repere sacre
09.00 Cap compas
09.25 Cirque du Soleil: Alegria
11.00 Film: Un motiv să mori, un 
motiv să trăiești
13.00 Dacă doriți să revedeți Gala 
umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10 
Best of
17.00 Frați de viță
17.30 Distracțiile lui Cazacu
18.00 Ora de Știri
18.45 E vremea ta!
19.00 Serial: Putere și inocență
20.10 Film: Băiatul și lupii
22.10 Serial: Legături de sânge
00.00 Distracțiile lui Cazacu
00.30 Drag de România mea!
02.10 Ora de Știri
02.55 Serial: Legături de sânge
04.35 Film: Băiatul și lupii
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 La Mulți ani, Vă urează Orches-
tra Folclor
06.45 Respiro
06.55 Cine vine la noi?
08.40 Artelier
09.10 Desene animate Astroboy
09.25 Desene animate Hanul Okko
09.40 Vis de iarnă. Cu Frații Advahov
12.15 Concertul de Anul Nou al Or-
chestrei din Viena
17.45 stil nou
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 O seară în familie
21.00 Știrile
21.20 Hiturile anilor 80-90
23.55 Știrile (rus.)

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie și prietenii
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 Eu și Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie în Printesa Insulei Magice
10.30 Ernest & Rebecca
11.00 Polly Pocket - Puterea celor mici
12.30 Curiosul George
13.30 Trei prieteni aventuroși - Petre-
cere în Mullewapp
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
16.30 O aventură americană: Aventură 
în Vest
18.00 Jurassic World: Camp Cretace-
ous Vol. 1
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Familia Jetson: filmul
21.30 Jurassic World: Camp Cretace-
ous Vol. 1
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Berry Bees - Albinuțe în misiune
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Eu și Mia

ProTV

06.30 Film Second Act
08.15 Film Capitanul Ron
10.00 Teleshopping
10.15 Film Hai sa cintam!
12.00 Film Beethoven
13.30 Teleshopping
13.45 Film Ghinionistul
15.00 Teleshopping
15.15 ProTevelion
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Filme: Terminator: Destin 
intunecat
23.00 Film Expresul zapezii
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.15 Film Zombiland - Runda dubla
04.15 Film Ghinionistul

ProTV InterNațional

08.15 Ce spun românii
09.00 Vorbește lumea

10.45 Arena bucătarilor
11.15 România, te iubesc!
12.00 ApropoTv
12.45 Teleshopping
13.00 ProTevelion
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinți
21.45 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.150 Ce spun românii

00.00 Teleshopping
00.30 Lecții de viața
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Pariu cu viața
04.45 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Black and White
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Voices Moldova
13.30 Teleshopping
14.00 In Carou
14.30 Moldovlaska
18.30 Se cauta un milionar
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Bestiarium
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Une Heure de tranquillite
01.30 Zerodoi
02.30 Planetarium
04.30 fără Pasaport
05.00 Dora Show

TV8

06.00 Concert colinde plăieșii 
sloboade-ne gazdă-n casă și crenguța 
de iederă
07.00 Știrile TV8
07.30 Ждем в гости
08.00 Х/ф Заколдованная Элла
10.00 Dincolo de Nistru ediție de 
revelion
10.30 Concert: vis de iarnă Advahov
12.45 Teleshopping
13.00 Serial Oamenii gospodari
15.30 Concert: plăieșii la omul care 
mi-i drag
19.00 Știri de week-end
19.30 Concert: Paladi la frati nu se 
pun hotare
22.30 Poveste de iarnă lupii lui 
calancea
00.30 Х/ф Неудержимые
02.30 Știri de week-end
03.00 Х/ф Заколдованная Элла

Național

06.00 Vouă
06.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 840
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 841
08.15 Film: COLȚ ALB
10.30 Film: MISIUNE ÎN ȚARA 
SFÂNTĂ
12.45 Film: INSULA COMORII
14.45 Start revelion
16.45 Film: KHUMBA
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 843
20.00 Film: ÎNTOARCEREA MUȘ-
CHETARILOR
22.15 Film: MULAN: LUPTĂTOAREA
00.15 Film: ULTIMA SECUNDĂ
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 2 ianuarie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 Film: Drumul oaselor
12.00 Gala umorului
14.00 Telejurnal Știri
14.30 România veritabilă
15.00 Concert aniversar Paul Surugiu 
Fuego Sa reaprindem dragostea
17.00 Rețeaua de idoli
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Concert Direcția 5
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Film: Trandafirul galben
22.45 Iarna amintirilor

23.00 Concert Vunk la înălțime
00.50 Obiceiuri de iarnă
01.00 Rețeaua de idoli
02.00 Vedeta populară
05.00 Telejurnal Moldova
05.25 Concert Direcția 5

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.10 Film: Inventatorul de jocuri
12.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 România veritabilă
15.00 Film: Asterix și Obelix: Misiune 
Cleopatra
17.00 Exclusiv în România
17.50 Ai luat plasă!, sez. 3
18.45 Gala Dezvoltării Durabile
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Sănătate, România!
21.05 Vedeta populară, sez. 7
22.15 Garantat 100%
23.10 Film: Asterix și Obelix: Misiune 
Cleopatra
01.00 Film: Dincolo de întuneric
02.50 Wild Carpathia Documentar, ep. 
5 - White Carpathia
03.50 Meteo
03.55 Sport
04.05 Film: Inventatorul de jocuri

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Concert Damian&Brothers și 
Mireasa nebună
11.30 Film: Un cățel norocos
13.10 Film: Colierul de turcoaze
14.50 FillerSecolul 22
15.00 Concert aniversar Paul Surugiu 
Fuego

17.00 Reteaua de idoli
18.00 Ora de Știri
18.45 E vremea ta!
19.00 Serial: Putere și inocență
20.10 Film: Totul se plătește
21.45 Iarna amintirilor
22.10 Concert Vunk la înălțime
00.00 MotorVlog
00.35 Film: Colierul de turcoaze
02.10 Ora de Știri
02.55 E vremea ta!
03.10 Film: Un cățel norocos
04.40 Generația Fit

Moldova 1

06.05 Reporter pentru sănătate
06.30 Film Spăragătorul de nuci
08.05 Desene animate Cățelul pompier
10.00 Ring star
11.05 Carnavalul copiilor. Program 
muzical-distractiv
13.00 Fii tânăr!
13.30 Purtătorii de cultură
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 File de poveste. Program de dans
16.20 Codul ECO
16.40 Moldovenii de pretutindeni
17.10 Film Regele comediei
19.00 Mesager
19.30 Din zestre lăutărească
21.00 Știrile
21.20 Din zestre lăutărească
22.25 Prin muzică în Europa
23.25 Film Regii mambo

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie și prietenii
07.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
07.30 Eu și Mia
08.00 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie în Prințesa și Sarmana 
Croitoreasa
10.30 Ernest & Rebecca
11.00 Polly Pocket - Puterea celor mici
12.30 Curiosul George
13.30 Familia Jetson: filmul
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Dronix
16.00 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
16.30 Pirații care nu fac nimic: Povești 
din țara legumelor
18.00 Jurassic World: Camp Cretace-
ous Vol. 1
19.00 Dronix
19.30 100 la sută lup - Legenda pietrei 
lunii
20.00 Poveste cu dinozauri
21.20 O călătorie eșuată

21.30 Jurassic World: Camp Cretace-
ous Vol. 1
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Looped
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Berry Bees - Albinuțe în misiune
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Eu și Mia
04.00 Ferma Lenei
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.15 Film Beethoven
07.45 Film Smurfs: The Lost Village
09.15 Film Cu toti la surf 2: Mania 
valurilor
10.45 Teleshopping
11.00 Film Calatorie cu peripetii
12.15 Teleshopping
12.30 Film Africa viselor mele
14.30 Teleshopping
14.45 Film Omul paianjen
17.00 Film Aladdin
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 Film Man of Steel: Eroul
00.30 Film Ticaloasele
02.30 Știrile Pro TV Chișinău
03.00 Film Inceputul
05.00 Film Aladdin

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 ProTevelion
12.00 Lecții de viața
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Doctor de bine
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecții de viața
17.15 Acasă la Români
18.15 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Pe bune!
21.30 Pariu cu viața
22.30 ApropoTv
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecții de viața
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Pe bune!
03.45 Pariu cu viața
04.45 Lecții de viața
05.30 Arena bucătarilor

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Black and White
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Se cauta un milionar
11.00 Cealaltă Basarabie
12.00 Dora Show
14.00 fără Pasaport
14.30 Concert de iarnă
17.00 Teleshopping
17.30 Asfalt de Moldova
18.30 Se caută un milionar
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Serial: - Șase
23.00 Patrula
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 The Great Northern Cookbook
02.00 Гуркхи покорившие Эверест
03.00 Ora de Ras
04.00 Agricool
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Х/ф Колдунья
07.00 Știri de week-end
07.30 Ждем в гости
08.00 Х/ф Не/смотря ни на что
10.30 Concert: adriana ochișanu
12.45 Teleshopping
13.00 Serial Oamenii gospodari
15.30 Iubește viața editie de revelion
18.00 Concert: hiturile anilor 70 - 80
20.00 Concert: dorul basarabiei Ion 
Paladi Chișinău
22.30 Concert: world party tharmis
01.00 Iubește viața editie   
de revelion

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Film: 12 SUFLETE NEDORITE
10.30 Film: INSULA COMORII
12.30 Film: KHUMBA
14.15 Start revelion
16.15 Film: COLȚ ALB
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 844
20.00 Film: REGINA DEȘERTULUI
22.45 Film: 12 SUFLETE NEDORITE
00.45 Start revelion
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV

P R O G R A M E  T V
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Tânărul ginere învățat

Modest, lucrând cinstit la stat,
Făcând profundă cercetare,
La cină, soacra l-a-ntrebat
Ce alte neajunsuri are… Gheorghe BÂLICI

Cătălin Josan a „prins gustul 
compoziției” în pandemie

O piață din Paris va purta 
numele compozitorului 
român George Enescu

Ambasadorul României la 
Paris, Luca Niculescu: „În anul 
Enescu, este un superb omagiu 
adus compozitorului român.”

„În acest arondisment, nu de-
parte de Opera din Paris, va fi am-
plasată Piața Enescu – este locul 
în care compozitorul și violonistul 
român și-a petrecut cea mai mare 
parte a anilor parizieni. Decizia 
primăriei Parisului încheie într-un mod cum nu se poate mai frumos 
Anul Enescu, aflat sub patronajul celor doi președinți, Klaus Iohannis și 
Emmanuel Macron. De la prezența Orchestrei Naționale a Franței la cea 
de-a 25-a ediție a Festivalului Enescu până la sublima montare a operei 
„Oedip” la opera Bastille, numeroase au fost omagiile pe care România și 
Franța le-au adus lui George Enescu, la 140 de ani de la naștere” a precizat 
la RFI, Ambasadorul României la Paris, Excelența Sa Luca Niculescu. 

Totodată, ambasadorul României în Franța a mulțumit pentru 
colaborare primarului adjunct al Primăriei Parisului, Laurence Pa-
trice, primarului arondismentului 9, Delphine Bürkli și președintelui 
grupului de prietenie din Adunarea Națională, André Chassaigne.

Marele compozitor român George Enescu a murit, în dimineața 
zilei de 4 mai 1955, la Paris, la hotelul situat aproape de Place de 
l’Étoile, unde se mutase la începutul iernii. Muzicianul suferise, încă 
din iulie 1954, de hemipareză, de atunci fiind imobilizat la pat în micul 
apartament în care locuia în Paris.

rfi.ro

Sâmbătă, la Palatul Național 
„Nicolae Sulac”, a avut loc cea de-a 
șaptea ediție a concertului „Pop 
Simfonic” sub bagheta dirijorului 
Andriano Marian. 

Alături de Orchestra Națio-
nală de Tineret a Moldovei în 
scenă a urcat și artistul Cătălin 
Josan. De această dată s-a lăsat 
provocat de Andriano, reinter-
pretând două piese, una a lui 
Anatol Dumitraș – „Floare de 
Cireș” (versuri – Arhip Cibota-
ru), și cealaltă, a lui Liviu Știr-
bu – „Eu vin” (versuri – Pavel 
Boțu). 

„Sunt fan al muzicii anilor ’70-
80 și mă bucur când avem ocazia 
să aducem un tribut marilor artiști 
care au cântat pe scena Palatului 
Național. Am încercat să readu-
cem piese mai vechi într-o inter-
pretare nouă, în așa fel încât chiar 
și cei tineri să descopere compo-
ziții muzicale pe care, poate, nu 
le-au auzit”, relatează cântărețul.

A lansat o piesă nouă, „Impon-
derabili”, care a fost compusă în 
pandemie. „Din vară, am tot ți-

nut-o în sertar și am așteptat mo-
mentul oportun pentru a o scoate 
la lumină. Imponderabilitatea e o 
senzație pe care nu am simțit-o în 
realitate, mi-aș dori, poate, într-o 
bună zi s-o trăiesc. 

Am vrut prin piesa aceasta 
să transmit o stare de lejeritate 
tuturor celor care, în anumite 
momente, se simt apăsați sau 
prea aproape de pământ. Să știe 
că întotdeauna avem puterea să 
ne desprindem de la pământ”, se 
confesează Cătălin.

Spune că în perioada pandemi-
că a „prins gustul compoziției”. Au 
fost multe ore libere, fără presiunea 
unui deadline, în care a „avut mână 
liberă, timp de gândire și răzgân-
dire”. Are multe piese care sunt în 
lucru, „Imponderabili” fiind prima 
din ele. Întrebat dacă urmează un 
nou album, ne mărturisește că e ne-
voie de o perioadă mai îndelungată 
pentru asta, dar speră să aducă la 
lumină, „câte un pic”, mai multe 
piese noi, după o pauză lungă.

Victoria CERNEA

Mii de persoane 
îmbrăcate în costu-
me de Moș Crăciun au 
luat parte duminică în 
Madrid la o cursă în 
scopuri caritabile în 
beneficiul celor afec-
tați de erupția vulca-
nică, care durează de 
trei luni, de pe insula 
spaniolă La Palma, 
informează Reuters.

Îmbrăcaţi în costu-
me în culorile clasice 
roșu şi alb, alergătorii 
au pornit în cursă sub 
un vârtej de zăpadă artificială de-a lungul Paseo de 
la Castellana, un bulevard important care trece prin 
centrul orașului. 

Unii dintre alergători au înlocuit tradiționalii 
pantaloni roșii ai lui Moș Crăciun cu pantaloni scurți, 
mai sportivi, în timp ce mulți participanți purtau 

măști ca măsură de 
precauție împotriva 
coronavirusului.

„Trebuie să încerci 
să fii atent, în special 
în apropierea Crăciu-
nului’’, a spus Teresa, 
care a luat parte la 
cursă alături de colegi, 
purtând cu toții măști 
faciale.

Mii de persoane 
au fost evacuate, cel 
puțin 2.910 clădiri 
au fost distruse, iar 
plantații de banane au 

fost devastate pe La Palma, o insulă din arhipelagul 
Canare. Vulcanul Cumbre Vieja a început să expul-
zeze şuvoaie de lavă incandescentă în septembrie, 
dar oamenii de ştiinţă au spus săptămâna trecută 
că erupția s-ar apropia de final. 

Agerpres

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mii de Moși Crăciuni au alergat 
într-o cursă caritabilă în beneficiul 
victimelor erupției din La Palma

24

Săptămânal independentVineri / 17 decembrie / 2021
C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Dezbateri televizate cu politicieni

Când doi mari șefi, cu-nverșunare,
Se tot numesc măgari și boi,
Văzând ce spune fiecare,
Dreptate dăm la amândoi!… Gheorghe BÂLICI

Ducii de Cambridge 
au prezentat felicitarea 
de Crăciun 2021 

Elon Musk a făcut glume 
pe Twitter pe seama 
premierului Finlandei. 
Sanna Marin i-a dat imediat 
replica

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a făcut o 
glumă pe Twitter pe seama prim-minis-
trei finlandeze Sanna Marin, criticată 
pentru că a mers într-un club după ce a 
intrat în contact cu o persoană testată 
pozitiv pentru COVID-19. Marin i-a 
dat replica lui Musk, tot pe Twitter, 
potrivit Euronews.

Marin și-a cerut scuze pentru că a 
mers în club în plină criză COVID, dar 
a devenit subiect de meme pe rețelele sociale, inclusiv în Statele Unite.

Duminică, Musk a postat pe contul său de Twitter, cu 66 de milioane 
de fani, o fotografie cu doi tineri într-un club de noapte, cu explicația: 
„Deci, cu ce te ocupi? Eu sunt prim-ministra Finlandei”.

Tweet-ul a fost distribuit de aproape 18.000 de ori și apreciat de 
peste 244.000 de utilizatori Twitter.

Musk, cunoscut pentru postările sale excentrice pe Twitter, a răspuns 
ulterior unui alt utilizator pe Twitter, spunând că Marin „pare mișto”.

Marin nu a părut afectată de glumă și i-a răspuns ea însăși lui Musk, 
scriind pe Twitter că „și Finlanda este mișto”.

„Un stat social nordic care dorește să fie neutru din punct de vedere 
climatic până în 2035... Cei mai fericiți oameni din lume trăiesc în 
Finlanda”, a scris ea.

Finlanda a fost desemnată drept cea mai fericită țară din lume 
pentru al patrulea an consecutiv în 2021.

digi24.ro

Felicitarea de Crăciun pentru 
anul 2021 pe care au publicat-o 
vineri ducii de Cambridge, prințul 
William și Kate, prezintă cuplul 
princiar britanic alături de cei trei 
copii ai lor, George, Charlotte și 
Louis, într-o imagine realizată în 

timpul vacanței lor în Iordania, 
relatează EFE.

Fotografia, difuzată pe rețelele 
de socializare de biroul de presă 
de la reședința lor oficială, Palatul 
din Kensington, îi prezintă pe cei 
doi duci de Cambridge care zâm-

Arabia Saudită a anunțat 
descalificarea a 43 de cămile 
la un important festival de 
frumusețe, după descope-
rirea unor nereguli precum 
injectări cu botox și liftin-
guri faciale, proceduri ilega-
le la acest tip de eveniment 
și care sunt practicate pen-
tru a ameliora aspectul ani-
malelor înscrise în concurs, 
relatează joi EFE.

Agenția de știri saudită 
SPA a informat că 43 de cămile au fost descalifi-
cate după ce reprezentanții unui comitet medical 
de specialitate, care examinează animalele înainte 
de eveniment, au detectat acest tip de înșelăciune.

Comitetul medical al Festivalului Cămilelor Re-
gelui Abdulaziz, aflat anul acesta la cea de-a șasea 
ediție, a depistat 16 cazuri de injectări cu botox și 27 
de liftinguri faciale în rândul animalelor participante.

Potrivit SPA, este vorba 
despre cel mai mare număr 
de astfel de cazuri constata-
te de la prima ediție a aces-
tui festival foarte popular în 
Golful Persic.

Proprietarii animalelor 
recurg la astfel de proceduri 
estetice, precum liftingul 
facial pentru a scoate în 
evidență genele cămilelor 
și injecțiile cu botox pentru 
a diminua ticurile nervoase 

sau pentru a relaxa botul animalelor.
Scopul acestor „manipulări”, notează agenția de 

știri saudită, este de „ameliora aspectul lor general, 
cu scopul de a le crește prețul, de a-i înșela pe cum-
părători sau pentru a câștiga marele premiu”, care 
poate ajunge la câteva milioane de dolari. 

Agerpres

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

besc alături de copiii lor, îmbră-
cați în ținute lejere de vară, într-o 
adorabilă imagine de familie.

În acea fotografie Kate poartă 
o rochie verde kaki, în timp ce 
prințesa Charlotte, în vârstă de 
șase ani, este îmbrăcată într-o ro-
chiță albastră și se află în dreapta 
tatălui ei.

Prințul George, în vârstă de opt 
ani, zâmbește în stânga mamei 
sale, purtând o bluză cu guleraș 
și imprimeu camuflaj, în timp ce 
mezinul familiei, Louis, în vârstă 
de trei ani, stă jos pe o blană natu-
rală și poartă un tricou bleumarin 
în dungi și bermude gri.

„Suntem încântați să împăr-
tășim o nouă imagine cu familia 
noastră, care va apărea pe felici-
tarea de Crăciun din acest an”, 
au scris ducii de Cambridge pe 
rețelele de socializare.

Agerpres
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2022!

Grădina mea de la țară

Săpam grădina mea de-aici
Copiii când erau prea mici,
Și-acum, la ani sexagenari,
O sap tot eu că sunt prea mari!... Gheorghe BÂLICI

Venezuela a stabilit 
recordul celei mai mari 
orchestre din lume

Cazul bizar al femeii care 
s-a căsătorit cu ea însăși

Modelul Cris 
Galera s-a căsă-
torit cu ea însăși 
într-o ceremonie 
oficiată în luna 
septembrie, dar 
acum a anunțat că 
divorțează, pentru 
că s-a îndrăgostit 
de altcineva.

Brazilianca a 
spus că s-a săturat 
să se bazeze pe bărbați, că niciunul nu este suficient de bun pentru ea 
și că cea mai bună opțiune pentru ea rămâne... ea.

Femeia de 33 de ani a spus că nu a fost „dezamăgită” că nu a avut 
un mire și că a mers singură la altar. Dar fericirea a durat doar 90 de 
zile, iar acum vrea să divorțeze, potrivit presei tabloide.

Cris, din Sao Paulo, a cunoscut „pe cineva special” și este îndră-
gostită, chiar dacă a jurat că va rămâne devotată propriei persoane 
până la sfârșitul zilelor.

„Am fost fericită cât a durat”, a spus ea. „Am început să cred în 
dragoste în momentul în care am întâlnit pe altcineva special”.

În luna septembrie ea spunea: „Am ajuns într-un punct în care m-am 
maturizat, mi-am dat seama că sunt o femeie puternică și hotărâtă.

Întotdeauna mi-a fost teamă să rămân singură, dar mi-am dat seama 
că trebuie să învăț să mă simt bine cu mine. Când s-a întâmplat asta, 
am decis să mă căsătoresc cu mine”.

În ziua nunții ei, Cris a îmbrăcat o rochie albă superbă, pozând în 
fața unei biserici catolice din Brazilia ei natală.

digi24.ro

O femeie a ars bancnote în valoare 
de circa 3000 de euro de teama 
că ar putea contracta COVID-19

Venezuela a stabilit sâmbătă 
recordul mondial Guinness pen-
tru „cea mai mare orchestră din 
lume”, după ce mii de muzicieni 
venezueleni au interpretat Marșul 
slav al lui Ceaikovski, transmite 
AFP.

Mii de muzicieni au fost reuniți 
în cadrul programului public ve-
nezuelean denumit „El Sistema” 
(Sistemul), fondat în 1975 pentru 
a face educația muzicală accesibilă 
miilor de copii din clasele sociale 
inferioare.

Gustavo Dudamel, directorul 
muzical al Operei din Paris și al 
Filarmonicii din Los Angeles, este 
unul din cei mai cunoscuți absol-
venți ai săi.

„Confirm că această inițiati-
vă a fost un succes, felicitări”, a 
declarat persoana însărcinată cu 
anunțarea verdictului în cadrul 
unei ceremonii desfășurate la se-
diul „El Sistema”. „Sunteți, oficial, 
incredibili”, a adăugat el.

Pe 14 noiembrie, aproximativ 
12.000 de muzicieni au interpre-

tat piesa muzicală de 12 minute 
în fața juriului Guiness World 
Records.

Juriul a fost alcătuit din 260 
de examinatori ai firmei de con-
sultanță KPMG, însărcinați cu 
verificarea respectării anumitor 
reguli de către muzicieni, prin-
tre care interzicerea utilizării în 
comun a instrumentelor muzicale 
și cerința de a interpreta timp de 
cel puțin cinci minute.

Agerpres

O femeie în vârstă de 74 
de ani din Israel, care se te-
mea că ar putea contracta 
COVID-19 de pe bani, a pus 
mai multe bancnote într-un 
vas cu înălbitor pe care l-a 
introdus în cuptorul cu mi-
crounde, a declarat joi Banca 
Națională, informează DPA. 
Bancnotele, în valoare de 
aproape 2.900 de euro, au 
luat foc.

Prin această procedură, 
femeia, care este administrator de proprietate, a 
vrut să dezinfecteze banii primiți de la chiriașii săi, a 
explicat ea într-o scrisoare trimisă băncii. „Mă simt 
foarte vinovată pentru că nu sunt banii mei, iar eu 
sunt un cetățean onest, care nu a distrus niciodată 
bani”, a precizat ea în scrisoare.

Femeia a trimis băncii peste 70 de bancnote. 

Angajații băncii au exami-
nat bancnotele și, după ce au 
constatat că acestea erau rea-
le, au decis să le înlocuiască.

Amir Spernovich de la De-
partamentul pentru numerar 
al băncii a explicat că „banc-
notele din Israel conțin fila-
mente de fier care pot lua foc 
în cuptorul cu microunde”.

Potrivit experților în do-
meniul sanitar, probabilita-
tea de a contracta coronavi-

rusul prin atingerea bancnotelor sau a monedelor 
este foarte redusă.

Un purtător de cuvânt al băncii a declarat că in-
stituția financiară înlocuiește în fiecare an mii de 
bancnote deteriorate. „Însă, până în prezent, nu am 
avut un caz în care bancnotele să fie gătite”, a spus el. 
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C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Arabia Saudită: 
43 de cămile descalificate 
la un concurs de frumusețe 


