
№ 9 (247) 

  pag. 3

  pag. 7

  pag. 4-6

ACCES LIBER 
LA FINANȚARE - 
PARTENERII EXTERNI 
AU APRECIAT 
ACTIVITATEA 
GUVERNULUI CHICU

SOCIALIȘTII AU FĂCUT 
BILANȚUL SESIUNII 
DE PRIMĂVARĂ A 
PARLAMENTULUI 
ÎN DOMENIUL SOCIAL 
ȘI ECONOMIC

ALIANȚA HAOSULUI 
SANDU-CANDU-PLAHA-ȘOR 
A SUFERIT EȘEC

PARCURI INDUSTRIALE

LOCUINȚE PENTRU MILITARI

300 milioane de lei – compensarea prejudiciilor 
provocate de secetă
100 milioane de lei – ajutor fermierilor cărora le-au 
fost afectate cerealele de grupa a doua (porumbul, 
floarea soarelui)
950 milioane de lei – fondul anual de subvenții
200 milioane de lei – rambursarea TVA
40 milioane de lei – compensarea dobînzii pentru 
noile credite

Pensia este indexată 
de două ori pe an - 
primăvara și toamna.

1.6
MILIARDE

DE LEI

PRODUCĂTORILOR AGRICOLI

REALIZAREA INIȚIATIVELOR SOCIALE

50MIL. LEI

20MIL. LEI

PENSIONARILOR 

 700DE LEI

CÎTE

PENTRU 660 MII DE PERSOANE

MAJORAREA SALARIILOR
PERSONALULUI 

MEDICAL

30%CU

ACEASTA ESTE PRIMA ETAPĂ DIN CELE TREI
În vara anului 
2021, salariile 

personalului 
medical

SE VOR DUBLA
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LIDER

Atitudinea deputaților în ziua votării 
moțiunii de cenzură, și anume a celor din 
opoziție, a fost una rușinoasă. Eu am fost în 
opoziție împreună cu Partidul Socialiștilor 
mai mulți ani, am protestat în orășelul din 
corturi, am blocat tribuna, dar atitudinea unor 
deputați în ziua cînd era examinată moțiunea 
– a întrecut toate granițele. Cred că acesta 
este unul din elementele negative prin care a 
luat sfîrșit sezonul politic.

Desigur, principala provocare este CO-
VID-19. A doua provocare este sprijinul 
social al populației. A treia provocare este 
situația economică și sprijinul pentru mediul 
de afaceri și agricultură. Iar a patra va fi scru-
tinul prezidențial.

Această decizie mi se pare ciudată. Se 
creează impresia că cineva încearcă să ofere 
protecție geopolitică lui Plahotniuc. Sper să 
nu fie americanii care i-au acordat sau sunt 
în procesul de acordare a azilului politic. Sau 
l-au lăsat „în așteptare” și l-au ținut pentru 
alegerile prezidențiale, astfel încît să-l atace 
și să-l critice pe actualul Președinte, deși nici 
măcar nu am luat decizia dacă voi candida 
pentru un al doilea mandat. Cu toate aces-
tea, este de neînțeles atitudinea partenerilor 
noștri americani față de această problemă, nu 
exclud că face parte din strategia pentru ale-
gerile prezidențiale. Pe de o parte, îl declară 
hoț, funcționar corupt și îl indică în diferite 
liste, iar pe de altă parte, îl țin, astfel încît, la 
o anumită etapă, să se poată opune lui Dodon. 
Dacă nu ar fi fost în SUA acum, Plahotniuc 
ar fi fost readus în Moldova cu mult timp în 
urmă. Sper că partenerii internaționali vor 
coopera cu Moldova pentru extrădarea lui 
Plahotniuc.

Strategia lor este deja clară. Ăștia cu 
botnițele roșii, știți la cine mă refer, la ru-
dele lui Plahotniuc (Adrian Candu - nota 
redacției), altul face bulbuci de la Tel Aviv 
(Ilan Șor - nota redacției), undeva 4-5 persoa-
ne fac „valuri într-un lighean” în Parlament. 
Și astfel, toți s-au unit împotriva mea, ceea ce 
înseamnă că fac totul pentru ca Maia Sandu 
să cîștige. Oligarhii doresc ca Maia Sandu să 
cîștige alegerile.

FINALIZAREA 
SEZONULUI POLITIC

PROVOCĂRILE PRINCIPALE PENTRU 
URMĂTOARELE LUNI

DESPRE REFUZUL INTERPOLULUI DE A-L 
DECLARA PE PLAHOTNIUC ÎN CĂUTARE 
INTERNAȚIONALĂ

MAIA SANDU 
ESTE CANDIDATUL OLIGARHILOR

Este evident că, dacă se va lua decizia de a 
candida pentru un al doilea mandat la funcția 
de Președinte, este necesar un obiectiv im-
portant. Pentru mine, aceasta este rezolvarea 
problemei transnistrene, unificarea celor două 
maluri ale Nistrului. În ceea ce privește marile 
realizări din ultimii patru ani, pe 24 august voi 
prezenta un raport detaliat despre activitățile 
Președintelui din ultimii trei ani și jumătate. 
Dar dacă vorbim despre lucruri importante, de 
exemplu, este foarte important că am reușit să 
scăpăm de Plahotniuc. În plus, în această pe-
rioadă am vizitat peste 600 de sate. Am ajutat 
zeci de mii de oameni prin fapte reale.

DESPRE UN POSIBIL AL DOILEA 
MANDAT PREZIDENȚIAL

În primul rînd, alegerile parlamenta-
re anticipate pot avea loc numai după cele 
prezidențiale. În al doilea rînd, este foarte im-
portant să înțelegem că în Parlamentul urmă-
tor vor fi mult mai puțini agenți de influență 
ai lui Plahotniuc. Astăzi, Plahotniuc și Șor au 
aproximativ 30 de deputați. Alegerile antici-
pate vor fi o curățare. Nu va trece Pro-Mol-
dova, vedem ce se va întîmpla cu Șor pînă 
la urmă și, desigur, vor fi mult mai puține 
„conserve” de-ale lui Plahotniuc. Și există 
mai multe modalități de a ajunge la alegeri-
le anticipate, fie parlamentul nu adoptă nicio 
lege timp de  3 luni, fie guvernul însuși de-
misionează sau este demis, iar încercările de 
a alege unul nou eșuează. Și pentru aceasta 
trebuie să existe un acord clar între cele pa-
tru partide parlamentare - PSRM (Greceanîi), 
PDM (Filip), PAS (Sandu), DA (Năstase).

Am aflat din presă despre această deci-
zie a sistemului judiciar rus și despre ares-
tarea în absență a acestui cetățean. Evident, 
decizia de extrădare nu intră în competența 
Administrației prezidențiale, iar organele de 
forță competente ar trebui să își exprime opi-
nia cu privire la această problemă, după ce 
vor studia materialele cauzei penale.

Orice revoluție are și sprijin extern. Să 
vedem cui îi este, teoretic, convenabil astăzi 
acest lucru? Estului - desigur că nu. Federația 
Rusă s-a pronunțat întotdeauna pentru relații 
pragmatice și de bună vecinătate cu Moldova. 
Vestului? Uniunea Europeană cu siguranță nu 
are nevoie de destabilizare la hotarele sale. 
Alți parteneri occidentali? Nu văd niciun mo-
tiv. În general, la această etapă, nu văd un 
interes geopolitic serios de a profita de vic-
toria candidatului nostru pentru a destabiliza 
situația din Moldova. Dacă totuși cineva va 
încerca și crede că vom arăta slăbiciune, așa 
cum a arătat-o Voronin în aprilie 2009, acest 
lucru nu se va întîmpla. Totul va fi strict în 
conformitate cu legea.

ALEGERI PARLAMENTARE ANTICIPATE - 
CE SE VA SCHIMBA DUPĂ ACESTEA?

VA FI EXTRĂDAT RENATO USATÎI ÎN 
RUSIA, UNDE ESTE EMIS UN MANDAT 
DE AREST PE NUMELE SĂU?

DESPRE O POSIBILĂ REPETARE A 
EVENIMENTELOR DIN 7 APRILIE 2009

PLAHOTNIUC ȘI „CONSERVELE” LUI 
O IMPUN PE SANDU SĂ LE URMEZE 
AGENDA

CE VA FI CU SĂRBĂTOAREA DIN 24 
AUGUST – 75 DE ANI DE LA VICTORIA 
ASUPRA FASCISMULUI ȘI ELIBERAREA 
MOLDOVEI

Sunt sigur că această agendă, cu semnarea 
comună și votarea pentru moțiunea de cenzură, 
i-au fost impuse din străinătate. Cineva a 
asigurat-o că va cumpăra încă doi deputați. 
Și ce au făcut? Pe alături. Cine i-a asigurat 
că totul va fi în regulă? Poate că Plahotniuc 
și toate „conservele” sale din Parlament și nu 
doar. Ei acționează pe toate fronturile - unii 
sunt în parlament, alții se plimbă prin țară 
cu corturi, alții se adresează în fiecare zi la 
procuratură etc.

Evident, în condițiile în care rămîn 
restricțiile anterioare asupra evenimentelor în 
masă legate de pandemie, vom sărbători Ziua 
eliberării de fascism, dar fără evenimente în 
masă, marș, concerte ș.a. Apropo, aceeași 

IGOR DODON: MOLDOVA SE AFLĂ ÎN FAȚA UNOR PROVOCĂRI, 
DAR SUNT CONVINS CĂ ÎMPREUNĂ LE VOM FACE FAȚĂ

ALEGERILE PARLAMENTARE ANTICIPATE DUPĂ 
CELE PREZIDENȚIALE VOR CURĂȚA PARLAMENTUL 
DE AGENȚII DE INFLUENȚĂ ȘI „CONSERVELE” LUI 
PLAHOTNIUC

În cadrul unei conferințe de presă, șeful statului a răspuns la mai multe întrebări importante. Vă propunem unele din cele mai interesante și actuale întrebări și răspunsuri.

situație este în toate țările CSI, inclusiv în 
Rusia.
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DODON ȘI KRASNOSELSKI AU DISCUTAT 
DESPRE APROPIEREA CELOR DOUĂ MALURI ALE NISTRULUI

Reglementarea transnistreană

ATENUAREA 
CONSECINȚELOR SECETEI ÎNTREPRINDERI MEDICINĂ AGENȚI 

ECONOMICI 
CONSTRUCȚIA   

ȘI REPARAȚIA DRUMURILOR
SFERA 

SOCIALĂ 

Potrivit președintelui Igor Dodon, este 
necesar să fie continuat dialogul deschis 
la diferite niveluri și platforme, ceea ce va 
contribui la depășirea barierelor apărute în-
tre malurile Nistrului din cauza pandemiei. 
Alături de contactele oficiale, un factor im-
portant care contribuie la avansarea procesu-
lui de reglementare politică este activitatea 
instituțiilor publice de pe ambele maluri ale 
Nistrului.

Părțile și-au exprimat recunoștința față 
de mediatorii și observatorii formatului 5+2 
pentru asistența și sprijinul acordat în dez-

voltarea procesului de negociere a regle-
mentării transnistrene. S-a subliniat încă o 
dată că nu există altă alternativă la dialog 
și la consolidarea încrederii, care deschid 
oportunități de discuții a problemelor mai 
complexe în procesul de negociere a regle-
mentării transnistrene.

„Am continuat să discutăm problemele 
existente în agendă și am stabilit cîteva su-
biecte de perspectivă. În cadrul reuniunii, 
am discutat în detaliu evoluția pachetului 
„Berlin-plus” și am făcut schimb de opinii 
cu privire la o serie de probleme apărute în 

Datorită eforturilor conjugate ale Președintelui țării, premierului, speakerului Parlamentului 
și a organului legislativ, guvernul Moldovei a obținut acces la finanțare externă

Este important de menționat că, cronologic, 
Federația Rusă a fost prima care a sprijinit 
Moldova în perioada de acutizare a 
pandemiei. Din păcate, opoziția de dreapta 
din alianța Haosului (Candu-Sandu-Plaha-
Șor) a făcut tot posibilul pentru a anula 
acordul de împrumut prin intermediul Curții 
Constituționale, însă Guvernul Republicii 
Moldova a reluat negocierile cu partea 
rusă. În ceea ce privește acordul cu UE 
pentru 100 milioane de dolari – acesta a fost 
semnat, iar acordul cu FMI pentru 558 de 
milioane de dolari a fost aprobat.

Noul program cu Fondul Monetar Internațional 
(FMI) prevede accesul Republicii Moldova la un 
împrumut în sumă de 558 milioane de dolari SUA. 
Premierul Ion Chicu a spus că această sumă este de 
trei ori mai mare decît era prevăzut în programul pre-
cedent de patru ani.

Potrivit șefului Cabinetului de miniștri, FMI a 
oferit aceste fonduri, evaluînd ambițiosul program 
de reformă. Este vorba despre modernizarea relațiilor 
fiscale, finanțele publice, combaterea corupției, refor-
mele economice structurale și îmbunătățirea statisti-
cilor.

- Acesta este un program fără precedent, foarte 

ambițios, iar componentele sale financiare - care sunt 
foarte importante – corespund acestui program, a de-
clarat Ion Chicu.

Prim-ministrul a specificat că aprobarea pro-
gramului depinde și de punerea în aplicare de că-
tre autorități a condițiilor preliminare privind 
independența Băncii Naționale, supravegherea sec-
torului financiar și transparența fiscală. În acest con-
text, Chicu a apelat la forțele politice să perceapă Me-
morandumul nu prin prisma intereselor de partid, ci 
ținînd cont de interesul național.

- Dacă unele partide vor analiza lucrurile prin 
prisma intereselor de partid, nu vom avea prea mult 

succes în implementarea acestui program. Fac apel la 
colegii mei din Guvern, BNM și alte structuri cu rugă-
mintea de a oferi sprijin pentru implementarea acestui 
program de reformă foarte ambițios. Sper că forțele 
politice se vor concentra pe interesul național al țării 
și vor sprijini guvernul și BNM în implementarea 
acestor măsuri preliminare, a declarat Chicu.

Premierul a specificat că suma de 560 milioane 
de dolari SUA este necesară pentru țara noastră, 
inclusiv pentru recuperarea în perioada post-cri-
ză. Noul program cu FMI trebuie să fie aprobat de 
Consiliul de Directori al FMI.

ACCES LIBER LA FINANȚARE - 
PARTENERII EXTERNI AU APRECIAT ACTIVITATEA GUVERNULUI CHICU

FMI
FONDUL MONETAR 
INTERNAȚIONAL

UE
Uniunea 

Europeană

FR
Federația 

Rusă

558
MIL. DE DOLARI

100
MIL. DE EURO

200
MIL. DE EURO

ultimele luni legate de răspîndirea virusului 
COVID-19. În acest context, am vorbit des-
pre eliminarea posturilor temporare de „ca-
rantină” din Zona de Securitate, unele mă-
suri pentru asigurarea libertății de mișcare, 
precum și pentru protejarea drepturilor și 
libertăților omului. O atenție deosebită a 
fost acordată situației legate de începerea 
noului an școlar la 1 septembrie, deplasarea 
elevilor și profesorilor, alte aspecte din acest 

domeniu”, a declarat Igor Dodon.
Părțile au ajuns la acorduri con-

crete pentru promovarea problemei 
telecomunicațiilor, a cauzelor penale și a 
problemelor bancare. Au sprijinit inițiativa 
partenerilor internaționali de a deschide cît 
mai curînd posibil linia de troleibuz Bender-
Varnița, ca un alt proiect de promovare a 
libertății de mișcare și a măsurilor de conso-
lidare a încrederii.

Unde vor fi utilizați acești bani?
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ALIANȚA HAOSULUI

ZINAIDA GRECEANÎI DESPRE HAOSUL PROVOCAT DE OPOZIȚIE:
EI AU DEMONSTRAT CĂ NU-I INTERESEAZĂ ACTIVITATEA GUVERNULUI

Reprezentanții oligarhilor - grupările lui Plahotniuc și Șor au organizat un spectacol pentru a perturba ședința și a-l împiedica 
pe prim-ministru să prezinte raportul Guvernului, asupra căruia insista opoziția. Sarcina lor a fost să amîne ședința, astfel încît 
grupările lui Plahotniuc să încerce să cumpere mai mulți deputați

EȘEC PENTRU ALIANȚA HAOSULUI 
SANDU-CANDU-PLAHA-ȘOR

FRACȚIUNILE LUI SANDU ȘI NĂSTASE 
AU JUCAT ÎN SPECTACOLUL DE CIRC 

AL LUI CANDU-ȘOR

- Ceea ce ați făcut astăzi demonstrează că nu sunteți 
interesați de activitatea Cabinetului de miniștri. Decizia de 
demitere a guvernului este luată în mod democratic, după 
votare, după ce raportul este audiat, a declarat președintele 
Parlamentului după raportul premierului.

Amintim că premierul Ion Chicu a fost întrerupt de 
opoziție care a început să strige pentru a nu se face auzit 
discursul lui Ion Chicu în fața deputaților.

Parlamentul a dezbătut moțiunea de cenzură înaintată de 
către Platforma DA și PAS, susținută de grupările Candu 
și Șor, controlate de oligarhul Vladimir Plahotniuc.

Socialiștii consideră că alianța haosului Sandu-Candu-
Plaha-Șor încearcă să apere aeroportul și miliardul furat de 
oligarhul fugar.

Întreaga aventură, cu votul de neîncredere 
pentru guvernul Chicu, despre care opoziția 
de pe dreapta se bîlbîie de cîteva luni, a fost 
din start sortită eșecului dintr-un simplu mo-
tiv. Dacă ar fi „reușit” în prima etapă, era 
evident pentru toată lumea că pentru Sandu 
și Năstase ar fi fost dificil să ajungă la un nu-
mitor comun cu Candu și Șor să voteze noul 
guvern.

Și dacă motivația lui Năstase este absolut 
clară - are nevoie de cel puțin o „tribună” și 
o funcție, atunci pentru Maia Sandu să „se 
murdărească” creînd o coaliție, chiar și situa-
tivă cu Șor și Candu, este moarte politică. Cu 

toate acestea, potrivit experților, Plahotniuc 
a reușit să o atragă pe Sandu într-o capca-
nă și ea a mers la cheremul acestuia, și anu-
me, prin semnarea moțiunii de cenzură, în 
speranța că în perioada de la semnare pînă în 
ziua votării, Plahotniuc va cumpăra încă doi 
deputați din coaliția de guvernare. 

Cel mai important rezultat al acțiunii 
rușinoase în încercarea de a demite guvernul, 
cu ajutorul lui Plahotniuc și a practicii sale 
de a „cumpăra” deputați, este că partidele să-
nătoase din opoziția de dreapta, PAS și DA, 
au dorit să profite de acest lucru.

Spectacolul de circ, organizat de opoziție, condus de Andrian 
Candu și Marina Tauber, merită o atenție deosebită. La un moment 
dat, situația din sala parlamentară a devenit atît de încordată încît 
deputații bărbați au venit la tribună, pentru a se lămuri, cum se spu-
ne, „piept la piept”. Din fericire, nu s-a ajuns la bătaie, dar întrea-
ga țară a văzut cum fracțiunile lui Sandu și Năstase au participat la 
spectacolul pregătit de grupările lui Plahotniuc - Candu și Șor.

Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi a comentat haosul provocat de opoziție în ziua votării 
moțiunii de cenzură. Ea consideră că cei care au boicotat discursul premierului nu sunt interesați de 
activitatea guvernului.
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S. JANTUAN
COMENTATOR POLITIC

Opoziția trebuie să-și ascundă patosul 
și să coboare pe pămînt. Ei nici 
întrebări incomode n-au putut inventa 
pentru Chicu. Au înaintat lui Chicu 
moțiune de cenzură și l-au transformat 
în eroul zilei.

V. DEMIDEȚKI

Posibil că Dodon nu este sfînt. Nu le iau 
apărarea, dar voi vota pentru socialiști, 
deoarece nu-mi place coaliția Candu-
Sandu-Usatîi-Năstase-Șor. 
Va fi groaznic.

LIDERUL 
FRACȚIUNII PSRM: 
ALIANȚA HAOSULUI 
SANDU-CANDU-
PLAHA-ȘOR ESTE ÎN 
OPOZIȚIE FAȚĂ DE 
PROPRIUL POPOR

ALIANȚA HAOSULUI 
SANDU-CANDU-
PLAHA-ȘOR VREA 
SĂ DEA AZI LOVITURA!

ALIANȚA HAOSULUI 
A TRANSFORMAT 
PARLAMENTUL ÎN 
TEREN DE APĂRARE A 
AEROPORTULUI 

Deputații Alianței Haosului 
au transformat Parlamentul în 
arenă de apărare a Aeroportului 
Internațional Chișinău. De aceas-
tă părere sunt mai mulți deputați 
ai PSRM.

- Alianța haosului Sandu-Candu-
Plaha-Șor a transformat Parlamentul 
în teren de apărare a Aeroportului 
Internațional Chișinău. Își apără cu 
dinții și cu pumnii miliardele furate 
de oligarhi, a scris deputatul PSRM, 
Vasile Bolea.

Amintim că opoziția a încercat 
să blocheze raportul de activitate al 
Guvernului, prezentat de premierul 
Ion Chicu. Premierul le-a amin-
tit cum Guvernul condus de Maia 
Sandu a lăsat fără salarii 11 mii de 
angajați în sistemul bugetar.

Alianța Haosului vrea să dea azi 
lovitura. Despe aceasta a scris deputa-
tul PSRM Grigore Novac pe o rețea de 
socializare, comentînd haosul provocat 
de opoziție în timpul prezentării rapor-
tului de activitate al Guvernului.

- Șor și Plahotniuc de la distanță. 
Tauber, Candu și PAS din Parlament. Deja 
nu se mai rușinează să acționeze și să vo-
teze împreună, a remarcat Grigore Novac.

Amintim că în timpul prezentării 
raportului de activitate al Guvernului, 
premierul Ion Chicu a fost întrerupt de 
opoziție, pentru a nu se face auzit discur-
sul rostit în fața deputaților.

Este de menționat că, cu votul 
majorității deputaților, în sala de plen 
s-a permis accesul operatorilor de la toa-
te instituțiile media. Cu toate acestea, 
deputații din opoziție au continuat să 
scandeze în timp ce premierul vorbea de 
la tribuna principală a Parlamentului.

Alianța haosului Sandu-Candu-Plaha-Șor este în opoziție față 
de propriul popor. Așa a comentat liderul fracțiunii PSRM, Cor-
neliu Furculiță, acțiunea din Parlament a opoziției după eșecul 
moțiunii de cenzură.

„Întreaga țară a urmărit astăzi, în direct, ce haos au provocat 
deputații din această alianță, care este interesată exclusiv să apere 
Aeroportul Internațional Chișinău, furat de la popor, să protejeze mi-
liardele furate. Haosul de astăzi din Parlament s-a dorit să fie extins 
în toată țara, cu demiterea Guvernului Chicu. Intenția lor cinică a 
eșuat! Iar investiția de milioane în cumpărarea deputaților, a fost una 
falimentară”, a scris Corneliu Furculiță pe o rețea socială.

Socialistul a sublinat că este regretabil că deputații Maiei Sandu și 
ai lui Andrei Năstase au intrat în capcana oligarhică. “Sperăm că vor 
înțelege gafa pe care au făcut-o și nu vor mai călca pe această greblă. 
Noi suntem deschiși pentru o discuție largă cu PDM, PAS și PPDA, 
pentru a identifica cele mai bune soluții. Iar locul membrilor din par-
tidele mafioto-oligarhice este la închisoare, nu în Parlament”, a scris 
liderul fracțiunii PSRM.

Aceste realizări ale Guvernului 
condus de Ion Chicu au fost incluse în 
raportul de activitate al Executivului, 
prezentat în Parlament.

În documentul prezentat în con-
textul dezbaterilor asupra moțiunii de 
cenzură, depusă de fracțiunile PPDA 
(Năstase) și PAS (Sandu) și susținută 
de grupările Candu și Șor, se mai 
vorbește despre reducerea perioade-
lor de reexaminare a pensiilor pentru 
limită de vîrstă cu 4 ani, introducerea 
mecanismului de indexare de 2 ori pe 
an a pensiilor, la 1 aprilie și la 1 oc-

tombrie, majorarea compensației pen-
tru perioada rece a anului (de la 350 lei 
la 500 lei). Datorită acestei inițiative, 
peste 180 000 familii defavorizate vor 
beneficia de ajutor de la stat.

Guvernul Chicu a majorat cu 200 
de lei alocațiile lunare de stat pentru 
participanții la acțiunile de luptă pen-
tru apărarea integrității teritoriale şi 
independenței Republicii Moldova, 
la acțiunile de luptă din Afganistan şi 
pe teritoriile altor state. De asemenea, 
circa 2000 de persoane din rîndul vic-
timelor reabilitate ale represiunilor po-

litice din perioada anilor 1917–1990, 
vor beneficia de alocații lunare de stat 
în cuantum de 500 de lei.

Alte realizări sociale ale actualu-
lui Cabinet de miniștri sunt: majora-
rea cu 25% a pensiei de urmaș pentru 
copiii de pînă la 18 ani; majorarea 
cuantumului indemnizației unice la 
nașterea copilului cu 388 lei, precum 
și majorarea alocațiilor unice la pla-
sament pentru copiii cu vîrsta pînă la 
1 an cu 351, 4 lei.

PRIORITĂȚILE SOCIALE ALE GUVERNULUI: 
PENSII MAJORATE, ALOCAȚII INDEXATE

IMPLEMENTAREA MECANISMULUI DE INDEXARE A PENSIILOR DE DOUĂ ORI PE AN

Circa 658 mii de persoane au beneficiat de alocații 
sociale indexate cu 4,8 la sută, începînd cu data de 
1 aprilie 2020, iar circa 581,7 mii de beneficiari de 
pensii și alocații sociale mai mici de 3000 lei, vor primi 
un suport financiar unic în valoare de 700 de lei 

ȘEFUL AGENȚIEI TASS ÎN MOLDOVA
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GUVERNUL ȘI OPOZIȚIA

Situația care s-a creat în toată lumea din cauza pandemiei de coronavirus nu putea să nu se răsfîngă și asupra Moldovei, însă în 
aceste condiții, guvernul condus de Ion Chicu a reușit să realizeze cel mai important lucru: să mențină integritatea și stabilitatea 
țării. Aceasta este declarația  deputatului PSRM, Vladimir Golovatiuc, expusă de la tribuna Parlamentului.

- Experții susțineau că leul se va prăbuși. Ați 
văzut așa ceva?! Nu. Există stabilitate. Piața are 
încredere în guvern, iar voi – nu. Piața riscă cu 
banii, iar voi (opoziția – nota red.) – cu cuvintele, 
a menționat el.

Totodată, Golovatiuc a res-
pins acuzațiile opoziției la adre-

sa guvernului Chicu privind 
așa-zisa izolare financiară a 
țării, subliniind că încasări-

le în Moldova din acest an au 
depășit considerabil indicatorii 

din anii precedenți.

- Partenerii, creditorii Moldovei au încredere 
în acest guvern. Săptămîna trecută, Comisia Euro-
peană a decis să acorde Moldovei încă 100 mili-
oane de euro. Unui guvern incompentent, așa cum 
spuneți voi? Decizia a fost luată, toate celelalte sînt 
doar insinuări, a declarat deputatul.

Golovatiuc a remarcat că moțiunea de cenzură 
împotriva guvernului Chicu nu va avea rezultatul 
dorit de opoziție.

- Rezultatul va fi zero. Guvernul își va continua 
activitatea, iar atunci cînd vor fi alegerile, poporul 
va decide, a concluzionat Golovatiuc.

- Voi vreți să spuneți că ați fi făcut mai mult și mai bine? Sînt sigur că nu. 
Astăzi, încearcă să ne învețe cei care au participat la cele mai mari crime 
care s-au comis în țară. Eu vreau să apreciez guvernul nu pentru proiectele 
sociale, dar pentru faptul că în aceste condiții deloc simple, a decis să rezi-
lieze contractul de concesionare și să redea aeroportul cetățenilor, iar peste 
două săptămîni, după ce cabinetul de miniștri a făcut acest pas curajos, are 
loc un asemenea show, a remarcat el.

Batrîncea a condamnat comportamentul opoziției la ultima ședință 
a Parlamentului din acest sezon politic și a acuzat deputații ACUM de 
faptul că fac jocul unei grupări criminale, pentru ca să-i asigure posibi-
litatea de a rămîne în organul legislativ, dar și pentru a o reabilita.

- Noi înțelegem foarte bine că nu este simplu deloc, că sînt erori, dar aș 
vrea să văd cine din această sală nu a greșit. Iar celor care susțin această pro-
pagandă primitivă cu „kulioacele”, vreau să le amintesc despre afirmațiile 
cuiva că voi primeați plicuri în guvern. Această persoană spunea: „Voi scoa-
te cureaua și o să vă pocnesc”. Vă mai amintiți? a declarat Batrîncea.

În ziua cînd s-a încercat să se acorde vot de neîncredere Guvernului Chicu,  înainte 
de votarea decisivă  în Parlament, Vladimir Golovatiuc și Vlad Batrîncea au prezentat 
ultimele două discursuri, criticînd dur opoziția.

GOLOVATIUC: GUVERNUL CHICU A REUȘIT SĂ REALIZEZE CEL MAI 
IMPORTANT LUCRU – SĂ MENȚINĂ INTEGRITATEA ȘI STABILITATEA ȚĂRII

Vlad Batrîncea: Cei care astăzi încearcă să 
ne învețe, au participat la cele mai mari 
crime din istoria Republicii Moldova

În aceste timpuri deloc ușoare, guvernul condus 
de Ion Chicu a reușit să ia decizii importante 
pentru cetățeni. Este declarația lui Vlad Batrîncea, 
deputat PSRM, vicepreședinte al Parlamentului. 
Socialistul a subliniat faptul că ar fi dorit să vadă, 
ce ar fi făcut în locul lui Ion Chicu cei care „se 
visează prim-ministru, dar nu pot conduce măcar 
un colhoz”.

IMPORTANT

RATAREA ÎNTÎI. 
Au încercat să-l excludă pe 
Gațcan, să lipsească PSRM 
de majoritate. Nu le-a reușit. 
Gațcan a revenit în fracțiunea 
PSRM

În ultimele 3 săptămîni, grupul oligarhic „Pro Moldova” a avut 4 ratări semnificative.

RATAREA A DOUA. 
Au încercat să blocheze 
proiectele de lege care 
prevedeau majorarea cu 30% a 
salariilor medicilor, acordarea 
de ajutoare pensionarilor, 
majorarea cu 100 milioane 
de lei a fondurilor pentru 
agricultori etc. Și iarăși, fiasco

RATAREA A PATRA. Au încercat să înainteze moțiune de cenzură 
guvernului. Candu îi asigura pe Năstase și Munteanu că au voturile 
necesare pentru a-l demite pe Ion Chicu. Cică, 2 deputați sînt 
gata să se vîndă. Deputatul PPDA Plîngău chiar a scris o postare 
pe Facebook, sărbătorind victoria iminentă! Și aici – un nou eșec. 
Totodată, au implicat-o și pe Sandu în acest carnaval al rataților

RATAREA A TREIA. 
Au încercat să demită ministrul 
Viorica Dumbrăveanu. Dar 
nu au reușit. Nici măcar s-o 
discrediteze nu au reușit. Ba 
dimpotrivă

PATRU RATĂRI SEMNIFICATIVE ALE GRUPULUI OLIGARHIC „PRO MOLDOVA”:
BOGDAN ȚÎRDEA A VORBIT DESPRE CELE MAI MARI RATĂRI ALE GRUPĂRII LUI PLAHOTNIUC

Noi chiar ne facem griji pentru sănătatea psihică a acestor domni. 
Unii chiar au căzut în deprimare, ații s-au lăsat pradă băuturii.

Investițiile de multe milioane ale 
Oligarhilor în cumpărarea deputaților 
au eșuat. Sperăm că ei (PAS și PPDA 
n.r.) vor înțelege unde și cum au greșit 
și nu vor mai călca pe aceleași greble. 
Sîntem deschiși pentru discuții largi 
cu PDM, PAS și DA pentru a identi-
fica cele mai bune soluții pentru țară 
și cetățeni. Iar locul reprezentanților 
partidelor mafioto-oligarhice este la 
închisoare și nu în Parlament.

Corneliu FURCULIȚĂ, 
președintele fracțiunii PSRM 

în Parlamentul RM
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BILANȚUL SESIUNII PARLAMENTARE

Socialiștii au făcut totalurile sesiunii de primăvară 
A PARLAMENTULUI ÎN DOMENIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC

Socialiștii au luat măsuri pentru menținerea stabilității economice

Deputații Vladimir Odnostalco 
și Alla Darovannaia au făcut tota-
lurile activității fracțiunii PSRM 
în perioada sesiunii de primăva-
ră a Parlamentului în domeniul 
protecției sociale, sănătății și fa-
miliei.

Deputații au menționat că în 
această perioadă, au fost adopta-

te peste 20 de legi în domeniile 
menționate, care au fost elaborate 
de fracțiunea parlamentară a PSRM 
în comun cu Președintele țării, Igor 
Dodon și Guvernul.

PENSIONARII
A fost luată decizia cu privire 

la acordarea asistenței financia-
re unice în mărime de 700 de lei. 
De la 1 octombrie 2020, aproape 
659,9 mii de beneficiari de pensii 
mai mici de 3000 de lei vor primi 
acest ajutor, dar și beneficiarii de 
indemnizații sociale de stat și per-
soanele cu dizabilități.

Anul acesta, indexarea pensii-
lor se va face de două ori – la 1 
aprilie și la 1 octombrie.

De dreptul la recalcularea 
pensiilor începînd cu 1 ianuarie 
2020 vor beneficia pensionarii care 
s-au pensionat pentru limită de vîr-
stă pînă la  1 ianuarie 1999 și au un 
stagiu asigurat mai mic de 15 ani 
pînă la pensionare.

În prezent, 3142 de persoane 
s-au adresat cu cererea de revizui-
re a pensiei începînd cu 01.01.2020 
și au obținut un adaos mediu la pen-
sie în mărime de 2005,12 lei.  Mă-
rimea medie a pensiei pentru limita 
de vîrstă pentru această categorie 
constituie 4043,96 de lei.

Înepînd cu 1 iulie curent, 
dreptul la revizuirea pensiei a fost 
obținut și de altă categorie de pen-
sionari, și anume de persoanele 
care s-au pensionat de la 1 ianu-
arie 1999 pînă la 1 ianuarie 2019 
și care au continuat să activeze cel 
puțin 10 ani după ce s-au pensionat.

La 21 iulie, au fost depuse 
14251 de cereri. Conform estimă-
rilor preventive, mărimea medie 
a pensiei recalculate va constitui 
5011,10 lei, sau cu 2427,95 lei mai 
mult decît mărimea medie a pen-
siei plătite.

La fel, s-a luat o decizie conform 
căreia cererea cu privire la recalcu-

larea pensiei pentru limită de vîr-
stă va putea fi depusă și în format 
electronic, începînd cu 1 ianuarie 
2021. De asemenea, cererea pentru 
recalcularea pensiei va putea fi de-
pusă prin procură.

INDEMNIZAȚIILE
De la 1 ianuarie 2020, au fost 

majorate pensiile de urmaș pen-
tru copiii în vîrstă de pînă la 23 de 
ani, de la 50% pînă la 75%, mări-
mea îndemnizației lunare de stat a 
crescut de la 100 de lei pînă la 300 
de lei pentru participanții acțiunilor 
militare pentru apărarea integrității 
teritoriale și independenței Repu-
blicii Moldova.

Dreptul la indemnizația lunară 
de stat în mărime de 500 de lei va 
reveni și victimelor reabilitate ale 
represiunilor politice, indiferent de 
faptul dacă acestea sînt beneficiare 
de pensii de stat sau de indemnizații 
sociale în sistemul național.

Începînd cu 1 ianuarie 2020 a 
fost instituită o nouă prestație – 
indemnizația în cazul decesului 
unuia dintre soți.

Au fost adoptate și alte modi-
ficări, care prevăd: diminuarea 
cuantumului pensiei judecătorilor; 
susținerea veteranilor de război și 
a familiilor acestora; ajustarea ba-

zei de calcul a indemnizațiilor pen-
tru incapacitate temporară de mun-
că în cazul unui accident de muncă 
sau boală profesională; atribuirea 
statutului de persoană asigurată 
persoanelor ce beneficiază de pen-
sie de pe teritoriul altui stat, dar do-
miciliază în Republica Moldova.

MEDICINA
Salariul lucrătorilor din do-

meniul medical a fost majorat cu 
30%. A fost acordat sporul pentru 

peste 7800 de angajați, inclusiv me-
dici rezidenți, antrenați în acorda-
rea asistenței medicale persoanelor 
care întrunesc criteriile definiției de 
caz COVID-19.

A fost adoptată decizia de a fi 
acordată indemnizație urmașilor 
personalului medical decedat, ca 
urmare a desfășurării activității me-
dicale în lupta cu COVID-19.

Datorită acțiunilor coordonate ale 
Președintelui, Guvernului și fracțiunii PSRM din 
Parlament, în contextul crizei pandemice și eco-
nomice, a fost posibilă menținerea stabilității 
financiare, întreprinderea măsurilor pentru 
susținerea business-ului și a populației.

Deputații fracțiunii Par-
tidului Socialiștilor, care 
reprezintă blocul economic, 
au declarat într-o conferință 
de presă că principalele 
priorități ale fracțiunii în ca-
drul sesiunii de primăvară 
au fost asigurarea sprijinului 
legislativ pentru inițiativele Președintelui Repu-
blicii Moldova, Igor Dodon și ale Guvernului 
condus de Ion Chicu, în special în lupta com-
baterii virusului, asistență sistemului medical, 
sectorului public, populației și business-ului.

În acest scop, Comisia a examinat și a susținut 
mai mult de 45 de proiecte de legi. Pînă la 75% 
din problemele înscrise pe ordinea de zi a comisi-
ei au fost inițiativele președintelui, ale Guvernu-
lui și ale deputaților PSRM.

Ca urmare a acțiunilor coordonate ale 
Președintelui, Guvernului și fracțiunii parlamen-
tare PSRM, în primul rînd, din buget au fost alo-
cate peste 2,5 miliarde de lei, care vizau comba-
terea virusului și susținerea sectorului bugetar, a 

populației și business-ului.
În al doilea rînd, țara noastră nu are datorii față 

de Comisia Europeană, FMI și alți parteneri în ce 
privește modificarea legislației.

Și în al treilea rînd, astăzi s-a creat o situație 
unică – în cele mai dificile condiții, în conturi-
le de trezorerie ale Ministerului Finanțelor au 
fost acumulate resurse financiare semnificative 
– aproximativ 9 miliarde de lei, iar în cele ale 
autorităților locale – aproximativ 2 miliarde de 
lei.

“Acest lucru atestă nivelul înalt de gestionare 
financiară și responsabilitatea autorităților de gu-
vernare”, a subliniat Vladimir Golovatiuc.

Petru Burduja, 
vicepreședintele 
Comisiei economie 
buget și finanțe, 
a remarcat că în 
timpul sesiunii a 
fost examinată și 
soluționată o pro-
blemă gravă legată 

de împrumuturile acordate persoanelor fizice 
din sectorul nebancar.

În special, au fost făcute modificări la Legea 
privind Comisia Națională a Pieții Financiare, 
Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi 
și Codul fiscal, care asigură protecția consumato-

rilor,  promovarea practicilor de creditare res-
ponsabilă și atenuarea riscurilor de îndatorire 
a persoanelor fizice.

Una dintre prioritățile stabilite de comisie la 
începutul sesiunii a fost transformarea turis-
mului într-un vector al dezvoltării naționale. 
Parlamentul a adoptat modificări ale legislației, 
care ajută la simplificarea desfășurării acestui tip 
de activitate pe teritoriul Moldovei, în principal 
în zonele rurale. Petru Burduja a subliniat că tu-
rismul intern va stimula dezvoltarea infras-
tructurii și antreprenoriatului în regiuni și, 
ca urmare, va da un impuls creșterii locurilor de 
muncă și reabilitării satelor.

Deputatul 
PSRM, Radu Mu-
dreac, a vorbit în 
cadrul conferinței 
de presă despre 
activitățile Comisiei 
agricultură, indus-
trie alimentară și 
mediu, menționînd 
că au fost adoptate 
mai multe inițiative 

legislative în domeniul agriculturii și securității 
alimentare. Este vorba despre data de expirare 
a produselor alimentare importate și a clarifi-
cat marcarea produselor alimentare.
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Alexandru AGHENIE

Partidul Socialiștilor se bucură 
de cea mai mare popularitate

POLITICIENII
Acest lucru îl demonstrează rezultatele unui sondaj de opinie realizat în perioada 14 – 24 iulie 2020

SONDAJ: Cel puțin o jumătate din populația 
țării are încredere în șeful statului

- ÎN CINE AU CEA MAI MARE ÎNCREDERE CETĂȚENII MOLDOVEI
- CE PARTIDE VOR ACCEDE ÎN URMĂTORUL PARLAMENT AL RM

28 5.66,5
% %%%

IGOR
DODON

46,9
%

Acestea sînt datele studiului „VOX Populi iulie – 2020. Moldova după trei decenii de independență: 
aspecte sociologice”, care a fost realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor

25,5 %

ȘOR PARTIDUL
NOSTRUPASPSRM

43,5

În toată lumea există tendința potrivit căreia după ce ating 
apogeul ratingului la alegeri și după ce înving, liderii țărilor 
și șefii statelor, în majoritatea cazurilor, își pierd ratingul. În 
cazul Moldovei și al Președintelui Igor Dodon, acest lucru 
nu s-a întîmplat. El a reușit să-și mențină ratingul la un nivel 
înalt stabil.

Acest lucru demonstrează faptul că actualul Președinte 
continuă să se bucure de încrederea majorității cetățenilor 
țării și în cazul în care va decide să candideze pentru al 
doilea mandat, va deveni, cu siguranță, favoritul cursei 
prezidențiale, iar dacă ținem cont de ratingul său înalt, 
există șansa să cîștige alegerile din turul întîi.

MAIA SANDU

PARTIDELE


