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DE MANDAT ÎN FUNCȚIA DE 
PREȘEDINTE
Igor Dodon a făcut bilanțul 
primului an la președinție pag. 4-6
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Sondajul opiniei publice 
Care partide vor accede 
în următorul Parlament 
dacă mîine ar avea loc 
alegeri? pag. 10 pag. 11 pag. 18

În premieră, președintele țării a propus 
în Moldova un program pentru încadrarea 
tinerilor în administrația publică şi 
economia națională. 

De ce Partidul Democrat 
s-a speriat de știrile și emisiunile 
informațional-analitice ruse? 

Programul Național ”Rezerve de cadre” Guvernarea a declanșat 
un război informațional 
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SOCIALIȘTII ÎN PARLAMENT 
FRACȚIUNEA PSRM A ÎNAINTAT 278 DE PROIECTE DE LEGI ÎN ANUL 2017

JURIDICE

ECONOMICE

SOCIALE

POLITICE

111 53
72 42

CE AU PROPUS SOCIALIȘTII 
ÎN PARLAMENT
Prezentăm doar o parte din proiectele de lege sociale 
semnificative, înaintate de deputații socialiști și care 
vizează soluționarea problemelor persoanelor de toate 
vârstele și toate categorii - de la copii la pensionari, de 
la proprietari de mașini la funcționari publici.

ALIMENTAȚIA DIN 
GRĂDINIȚE ȘI ȘCOLI
Proiectul nr. 73 din 24.03 
prevede aprobarea raportu-
lui Comisiei speciale privind 
eficiența cadrului legislativ cu 
privire la alimentația copii-
lor în instituțiile preșcolare și 
educaționale.

MANUALE GRATUITE 
PENTRU COPII
Proiectul de lege nr.87 din 
24.03 întroduce modificări la 
Codul Educației, conform că-
rora elevilor din instituțiile de 
învățământ general ar trebui 
să li se pună la dispoziție ma-
nuale gratuite.

PREVENIREA 
SINUCIDERILOR
În conformitate cu Proiectul nr. 
70 din 20.03, se propune crea-
rea unei comisii speciale, care să 
elaboreze un pachet de modifi-
cări legislative în domeniul pre-
venirii sinuciderilor.

RESTAURAREA 
STADIONULUI 
”DINAMO”
Proiectul de lege nr. 133 
scutește Comitetul Național 
Olimpic de plata taxelor de 
import pentru materialele 
necesare pentru restaurarea 
obiectivelor sportive la Stadi-
onul ”Dinamo”. 

PENSIA DE INVALIDITATE
Proiectul de lege nr. 195 prevede că dreptul de a primi pensii 
de invaliditate va fi acordat fiecărei persoane de peste 18 ani 
care a solicitat Institutului de Asigurări Sociale o pensie de 
invaliditate, indiferent de perioada de cotizare.

ASISTENȚĂ MEDICALĂ PENTRU COPII, ELEVI ȘI STUDENȚI
Proiectul de lege nr. 51 din 6.03 prevede amendamente la Legea privind protecția sănătății, 
conform cărora serviciile medicale suplimentare pentru copii, elevi și studenți vor fi acope-
rite de Fondul asigurării obligatorii de asistență medicală. În conformitate cu amendamen-
tul la Codul Educației, funcția unei asistente medicale va fi inclusă în cadrele didactice din 

instituțiile de învățământ.

COMERȚ 
ÎN BAZA 
PATENTEI
Proiectul de lege nr. 112 
din 10.04 modifică Legea 
cu privire la patenta de 
antreprenor, care per-
mite activitatea în baza 
patentei în piețele co-
merciale, precum și în lo-
curile în care autoritățile 
publice locale permit 
comerțul. Legea este 
respinsă de majoritatea 
parlamentară.

PROTECȚIA COPI-
ILOR ÎMPOTRIVA 
PROPAGANDEI 
HOMOSEXUALITĂȚII
Proiectul de lege nr. 86 din 
24.03 prevede protecția copii-
lor împotriva informațiilor dă-
unătoare, în special împotriva 
propagandei homosexualității.

RAPORTUL 
FUNCȚIONARILOR 
PUBLICI
Proiectul de lege nr. 131 din 
28.04 are ca scop stabilirea 
cerințelor pentru raportarea 
instituțiilor în care Parlamentul 
desemnează conducerea, cum ar 
fi Curtea Constituțională, Banca 
Națională, Consiliul Superior al 
Magistraturii, Agenția Națională 
de Reglementare în Domeniul 
Energiei, Agenția Națională 
Anticorupție și altele. Rapoartele 
acestor angajați au fost trimise 
fără întârziere Președintelui.

SCUTIREA 
DE ACCIZE 
VAMALE PENTRU 
PROPRIETARII 
DE MAȘINI 
Proiectul de lege nr. 197 pre-
vede că locuitorii localităților 
din vecinătatea regiunii 
transnistrene, care dețin au-
tovehicule înmatriculate de 
autoritățile transnistrene, vor 
fi scutiți de accize vamale.

INTERZICEREA VÎNZĂRII 
BĂUTURILOR ALCOOLICE 
PÎNĂ LA 21 ANI
Proiectul de lege nr. 82 din 
24.03 prevede o majorare a 
vîrstei pînă la 21 de ani pentru 
vînzarea produselor alcoolice. 
Acest lucru va rezolva parțial 
problema alcoolismului la copii.

SIGURANȚA PASAGERILOR
Proiectul de lege nr. 181 din 7.06 prevede modificări la Codul transpor-
tului rutier, menite să asigure siguranța pasagerilor. Adoptat de Parla-
ment la 21 iulie 2017.

MAJORAREA 
INDEMNIZAȚIEI 
DE DECES
Proiectul de lege nr. 83 din 24.03 preve-
de o majorare a indemnizației de deces 
de la 1000 la 2200 lei, care este cu 100% 
mai mare decît prevede Legea buge-
tului asigurărilor sociale de stat pentru 
anul 2017.
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ZINAIDA GRECEANÎI: OAMENII SUNT CEI MAI IMPORTANȚI, 
fiecare persoană în parte cu toate bucuriile și grijile sale

-Zinaida Greceanîi, care 
sunt rezultatele obținute de 
PSRM în acest  an? Ce a rea-
lizat Partidul Socialiștilor în 
anul 2017?

- Anul a fost foarte dificil. 
Guvernul și majoritatea parla-
mentară au încercat din răsputeri 
să rămînă la putere. Ei au pus 
pe seama cetățenilor o datorie 
de 25 de miliarde de lei; au în-
ceput implementarea reformei 
sistemului de pensii, care pre-
vede majorarea vîrstei de pen-
sionare; au pus bețe în roate în 
activitatea președintelui; au blo-
cat inițiativele PSRM sau, mai 
degrabă, au luptat cu propriul 
popor.

Cu toate acestea, Partidul 
Socialiștilor a urmat pas cu pas 
calea planificată. Apropo, în acest 
an, Partidul a marcat solemn a 
20-a aniversare de la fondare.

Din ceea ce s-a realizat, voi 
remarca mobilizarea electoratu-
lui în sprijinul poziției PSRM și a 
Președintelui Republicii Moldo-
va, Igor Dodon, în întreaga țară. 
Acest lucru este evidențiat de 
rezultatele numeroaselor sondaje 
de opinie, care au avut loc recent. 
Partidul Socialiștilor și-a apărat 
ferm pozițiile în toate raioane-
le republicii, în pofida opoziției 
majorității de la guvernare.

Astfel, la 24 septem-
brie - ziua în care trebuia 
să aibă loc referendu-
mul național inițiat de 
Președintele Republicii 
Moldova - am organizat 
acțiuni de protest împotri-
va activității Guvernului 
și a Curții Constituționale 
controlate de majoritatea 
de la guvernare, care a 
blocat voința poporului.

La 7 octombrie a avut 
loc Consiliul Republican 
al Partidului Socialiștilor, 
care a lansat Campania 
națională de consultare 
cu poporul și colectarea 
de semnături în sprijinul 

formei prezidențiale de guver-
nare. Ne-am propus să colectăm 
1,5 milioane de semnături pînă 
în februarie 2018. În urma rezul-
tatelor Campaniei de colectare a 
semnăturilor, la următorul con-
gres al Partidului Socialiștilor, 
se va decide introducerea ideii 
privind republica prezidențială în 
programul electoral al PSRM, cu 
care vom merge la alegerile par-
lamentare din 2018.

Socialiștii au organizat și au 
desfășurat Referendumul de re-
vocare din funcție a lui Dorin 
Chirtoacă. Activiștii noștri au 

făcut o muncă enormă, pentru 
care ne exprimăm recunoștința. 
Ne-am asigurat că majoritatea 
chișinăuienilor susțin PSRM. 
Suntem recunoscători locuitori-
lor Chișinăului pentru sprijinul 
lor și îi asigurăm că vom fi întot-
deauna alături.

În ceea ce privește boicotul, 
inițiatorii lui au obținut de fapt 
o înfrângere evidentă, poziția lor 
era de scurtă durată. Dacă refe-

rendumul ar fi avut loc, iar oame-
nii ar fi votat împotriva demisiei 
lui Chirtoacă - aceasta ar fi fost 
victoria oponenților noștri. 

Menționez munca între-
prinsă de activiștii Partidului 
Socialiștilor atît în capitală, cît și 
în întreaga țară - în cadrul Zilelor 
de informare a populației care 
se desfășoară în fiecare lună, 
și în ceea ce privește lichidarea 
consecințelor dezastrului natural 
din luna aprilie a acestui an, și 
în cadrul zilelor de înverzire și 
amenajare a teritoriului. Cu toate 
acestea, socialiștii nu trebuie să 
aștepte date speciale, lucrări me-
todice prin țară au loc zilnic. 

-Dumneavoastră sunteți și 
Președintele fracțiunii parla-
mentare a PSRM. Ce a reali-
zat fracțiunea PSRM în Par-
lamentul țării? Ce probleme 
importante au ridicat deputații 
PSRM la ședințele plenare ale 
sesiunii de toamnă-iarnă?

- În cadrul ședințelor parla-
mentului și a comisiilor, deputații 
fracțiunii PSRM au ridicat cu 
insistență chestiuni legate de 
politica bugetar-fiscală, tarifele 
pentru serviciile comunale, inde-
xarea pensiilor de două ori pe an, 
propaganda politică în școli, de-
portarea ilegală a cetățenilor ruși 

din Moldova.
Fracțiunea s-a pronunțat ca-

tegoric împotriva modificării 
articolului 13 al Constituției Re-
publicii Moldova, care proclamă 
limba moldovenească- limba ofi-
cială a Republicii Moldova. După 
încălcarea evidentă a legislației 
de către Curtea Constituțională, 
socialiștii au inițiat o moțiune 
simplă asupra activității jude-
cătorilor Curții Constituționale, 

au propus ca judecătorii Curții 
Constituționale să fie lipsiți de 
cetățenie dublă și să fie trași la 
răspundere penală.

Fracțiunea a ridicat și multe 
alte probleme importante, prin-
tre care și desfășurarea audierilor 
parlamentare privind alimentația 
copiilor în instituțiile preșcolare, 
s-au pronunțat împotriva intro-
ducerii interdicției democraților 
privind difuzarea programelor 
informative rusești și deschide-
rea biroului NATO în capitală.

Deputații din partea PSRM 
au adresat mai mult de 1400 de 
cereri la diferite ministere și de-
partamente cu privire la solicită-
rile cetățenilor.

- Ce realizări a obținut 
PSRM pe arena internațională?

- În acest an, Partidul 

Socialiștilor a consolidat relațiile 
internaționale  deja existente și 
a stabilit altele noi. Deputații 
fracțiunii parlamentare au par-
ticipat la lucrările celei de-a 
137-a Adunări a Uniunii Inter-
parlamentare (UIP), comisiilor 
de profil ale Adunării Interpar-
lamentare a statelor membre ale 
CSI la Sankt Petersburg.

Pentru prima dată în 10 ani, 
reprezentanții parlamentului 
moldovenesc reprezentați de 
membrii PSRM au participat 
la reuniunea Grupului de prie-
tenie interparlamentară dintre 
Moldova și Rusia. La inițiativa 
Președintelui Republicii Moldo-
va, Igor Dodon, în componența 
delegației au fost invitați 
reprezentanți ai Găgăuziei și 
Transnistriei. Secretarul exe-
cutiv al Partidului Socialiștilor, 
membru al Delegației Republicii 
Moldova la Adunarea Parlamen-
tară a Consiliului Europei, Vlad 
Batrîncea, a participat la sesiu-
nea APCE în cadrul căreia a ținut 
un discurs.

PSRM a consolidat relațiile 
interparlamentare, dar și inter-
partinice. În acest an au fost 
semnate acorduri de cooperare 
cu partidele de la guvernare din 
Rusia și Turcia. Ne aflăm la eta-
pa de negociere cu partidele de 
la guvernare din Azerbaidjan și 
China. În total, PSRM a semnat 
deja opt acorduri interpartinice. 
Reprezentanții aripei de tineret 
a Partidului Socialiștilor au par-
ticipat la Festivalul Internațional 
al Tinerilor și Studenților de la 
Soci.

- Vi se spune «partid pro-
prezidențial», «partidul lui 
Igor Dodon». Este așa?

- La ultimul congres al 
PSRM, s-a decis că Igor Dodon 
rămâne liderul politic al PSRM. 
Pentru au votat în unanimitate 
toți participanții la congres. Sun-

tem mîndri de președintele ales 
de popor al țării și vom susține 
întotdeauna inițiativele acestuia.

- Care este motivul pentru 
care PSRM susține trecerea că-
tre republica prezidențială?

- Țara are nevoie de un lider 
puternic, învestit cu mandatul 
întregului popor și care are toate 
împuternicirile necesare pentru 
a-și realiza programul. Majori-
tatea cetățenilor susțin această 
idee. Acest lucru este demonstrat 
de sondajele sociologice.

- Ce anume întreprind 
socialiștii pentru a ajuta oame-
nii din republică sa-și rezolve 
problemele?

- Partidul Socialiștilor este 
singurul partid al poporului. 
Suntem mereu aproape de oa-

meni - în parlament, în consiliile 
municipale, în instanțe. Membrii 
PSRM, deputații din parlament, 
inclusiv eu, săptămînal primesc 
în audiență mai mulți cetățeni. 
Locuitorii țării vin la noi cu pro-
blemele lor, și mai ales - în ultimă 
instanță, atunci când aceștia au 
bătut la ușile diferitelor instituții 
de stat. Practic vorbim despre 
probleme de asistență socială, 
activitatea serviciilor comunale, 
locuințe, ocuparea forței de mun-
că, probleme juridice. Avocații, 
deputații și consilierii municipali 
se implică activ la soluționarea 
problemelor. Oamenii sunt, de 
asemenea, ajutați de Fundația 
Soluția. Fundația de petiții elec-
tronice petiția.md lucrează activ.

- Care sunt planurile parti-
dului pentru anul 2018?

- Ne pregătim pentru alegerile 
parlamentare. A fost deja planifi-
cat un spectru larg de activități, 
care vor avea loc anul viitor. În 
2018, va fi convocat următorul 
congres PSRM, care va aproba 
platforma electorală a partidului 
și va determina lista candidaților, 
inclusiv în circumscripțiile uni-
nominale. Principala sarcină pen-
tru anul viitor este câștigarea ale-
gerilor parlamentare și obținerea 
majorității în parlament. Acest 
lucru ne va permite să realizăm 
soluțiile pe care le așteaptă oa-
menii de la noi.

În concluzie, vreau să feli-
cit toți cetățenii țării noastre cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă care 
se apropie - Anul Nou și Crăciu-
nul! Vă urez pace, bunătate și 
înțelepciune! Cu toții înțelegem 
că nu sunt importanți politicienii 
sau oficialii, ci oamenii - fieca-
re persoană în parte cu bucuri-
ile și grijile sale. Trebuie să ne 
respectăm și să încercăm să ne 
înțelegem unii pe alții. Atunci 
vom trăi mai bine. Sunt sigură că, 
în final, va fi așa!

PARTIDUL SOCIALIŞTILOR ESTE UNICUL PARTID 
AL POPORULUI. NOI SUNTEM MEREU ALĂTURI DE 
OAMENI – ÎN PARLAMENT, ÎN CONSILIILE MUNICIPALE, 
ÎN INSTANŢELE DE JUDECATĂ. SĂPTĂMÎNAL, MEMBRII 
PSRM, DEPUTAŢII ÎN PARLAMENT, ȘI EU INCLUSIV, 
DESFĂŞURĂM AUDIENŢA CETĂŢENILOR

PRINCIPALUL OBIECTIV PENTRU ANUL URMĂTOR 
ÎL REPREZINTĂ VICTORIA ÎN ALEGERILE 
PARLAMENTARE ŞI OBŢINEREA MAJORITĂŢII ÎN 
PARLAMENT. ACEST LUCRU NE VA PERMITE SĂ 
REALIZĂM ANGAJAMENTELE PE CARE OAMENII LE 
AŞTEAPTĂ DE LA NOI

Puțini susținători sau oponenți ai socialiștilor se gân-
desc la faptul că ratingul și rezultatele PSRM sunt, în mare 
parte, rezultatul construcției organizatorice a partidului în 
localitățile republicii.

Astăzi partidul întrunește peste 15 mii de socialiști, 
1000 organizații primare și 41 de organizații teritoriale.

Datorită contactului constant al acestor structuri, a 
membrilor și activiștilor partidului cu oamenii din toate 
localitățile țării, PSRM menține și sporește sprijinul popo-
rului pentru propriul său program politic, reacționează la 
provocările guvernării și apără valorile naționale.

Fără echipe în teritorii, fără munca zilnică a fiecărui so-
cialist, partidul nu va avea perspective. Aceasta constituie prioritate și pentru anul viitor. Anul 
alegerilor parlamentare. Consolidarea echipei. Consolidarea structurilor primare. Selectarea 
și remanierea personalului. Sarcina cea mai importantă: consolidarea organizației de partid 
pentru desfășurarea activă a campaniei parlamentare, astfel ca informația să ajungă la fieca-
re alegător și, cel mai important, să asigure voturile alegătorilor la peste 2.000 de secții de 
votare. Numai astfel putem câștiga alegerile. Oamenii sunt principalul nostru activ. Așa cum 
menționează mereu liderul partidului, Zinaida Greceanîi, cel mai important lucru  în activita-
tea partidului sînt oamenii, cetățenii și echipa. Susțin această poziție. 

Iar echipa noastră este o echipă cu viziuni comune. Am muncit din greu, dar va trebui să 
ne unim eforturile pentru campania din 2018. Suntem obligați să oferim oamenilor și țării o 
șansă. Trebuie să învingem. Și aceasta este misiunea întregului partid, de la conducerea aces-
tuia pînă la fiecare activist din teritoriu.

Vlad BATRÎNCEA, secretar executiv al PSRM, deputat în Parlament
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1 AN DE MANDAT AL PREŞEDINTELUI
IGOR DODON A FĂCUT BILANȚUL PRIMULUI AN LA PREȘEDINȚIE

DECRETEDE PROIECTE
DE LEGE

REVOCĂRI DE MINIŞTRIDE LEGI PROMULGATE JUDECĂTORI DEMIȘI
464 57 175 9 18

PREŞEDINȚIA A ELABORAT 
57 DE PROIECTE DE LEGE

• anularea legii „miliardului”
• indexarea pensiilor de 2 ori pe an
• anularea majorării vîrstei de pensionare
• plafonarea salariilor administratorilor întreprinderilor de stat 

şi ai autorităţilor de reglementare
• interzicerea explorării zăcămintelor minerale fără acordul 

autorităţilor publice locale, al specialiştilor şi al autorităţilor 
de specialitate, dar şi organizarea de dezbateri publice 
obligatorii în cazurile  investitorilor străini care doresc să 
vină în țara noastră

• instituirea capitalului familial în volum de 1,5 salarii medii 
pentru primul copil, de două salarii pentru al doilea copil şi 
de trei salarii pentru al treilea copil

• restabilirea pachetului social pentru militarii Armatei 
Naţionale

• extinderea atribuțiilor Președintelui pentru a-i permite 
dizolvarea Parlamentului

• inaugurarea Zilei Statalităţii Moldovei la data de 2 
februarie

• modificarea Codului Educaţiei, inclusiv prin BAC opţional
• interzicerea lichidării instituţiilor de învăţămînt

CURTEA 
CONSTITUȚIONALĂ
29 de sesizări în scopul pre-
cizării opiniei privitor la con-
formitatea cu dispoziţiile Con-
stituţiei a anumitor decizii ale 
majorităţii parlamentare, ale 
Guvernului etc.

APELURI 
ÎN ADRESA 
APARATULUI 
PREŞEDINTELUI
8527 de acte înregistrate în 
cancelaria Preşedinţiei
9962 de acte transmise spre 
examinare Preşedintelui – o 
cifră de două ori mai mare 
decît în perioada precedentă 

VIZITE ÎN STRĂINĂTATE
• 3 vizite oficiale: în Rusia, Armenia, Azerbaidjan.
• 16 vizite de lucru: în Belgia, Turcia, Kîrgîzstan, Ungaria, 

Belarus, Turkmenistan, Italia şi Vatican, Grecia, Iran, Ru-
sia.

• În cadrul vizitelor, 20 de întrevederi cu şefi de state, 6 
întrevederi cu preşedinţi de parlamente şi 7 întrevederi 
cu prim-miniştri.

• Întrevedere cu Patriarhul Moscovei şi al Întregii Ru-
sii, Kiril, şi Papa de la Roma, Francisc.

• Au avut loc întrevederi cu conducători de structuri inter-
naţionale: Consiliul Europei, Parlamentul Europei, Comi-
sia Europeană, Comisia Euroasiatică, Comitetul Executiv 
al CSI, Adunarea Parlamentară a CSI.

• Întrevederi cu reprezentanţi ai structurilor internaţiona-
le: adjunctul preşedintelui NATO, Înaltul comisar al UE 
pentru politică externă şi securitate, comisari europeni, 
miniştri de externe, înalţi demnitari din Consiliul Euro-
pei, Fondului Monetar Internaţional, OSCE, Comisia de 
la Veneţia, Banca Mondială.

PETIȚII 
ŞI AUDIENȚE
În anul 2017, s-a înregistrat o 
activizare a comunicării Pre-
şedintelui cu cetăţenii: în zile-
le de audienţă, şeful statului 
a primit personal în audiență 
524 de persoane. În adre-
sa şefului statului au parvenit 
3872 de petiţii, ceea ce este 
de 5 ori mai mul  decît petiţiile 
adresate, în perioada similară, 
fostului preşedinte al ţării.
Implicarea Preşedintelui în 
probleme juridice a fost solici-
tată de 931 de persoane.
Probleme ce țin de activitatea 
organelor administrației publi-
ce centrale și locale – 804 per-
soane; probleme cu privire la 
protecția socială a populației 
– 540 de persoane.

DISTINCȚII 
DE STAT
Au fost propuse spre decorare, 
înregistrate şi examinate - 785 
de persoane. Au fost decorate 
237 de persoane, și înmînate 
394 Diplome de Onoare (283 
persoanelor fizice şi 111 per-
soanelor juridice, inclusiv orga-
nizaţii obşteşti).
Pentru prima dată în istoria 
contemporană a Moldovei, 
distincţiile au fost acordate nu 
după principiul politic, ci după 
cel meritocratic şi pentru aport 
într-un anumit domeniu de ac-
tivitate (învăţămînt, sănătate, 
cultură, sport, ştiinţă etc.). Pen-
tru comparaţie, statistica dis-
tincţiilor oferite de preşedinţii 
(inclusiv interimari) anteriori 
(numărul mediu anual de dis-
tincţii şi medalii): Timofti – 431, 
Lupu – 772, Ghimpu – 765, Vo-
ronin – 259, Lucinschi – 443, 
Snegur – 836.

VIZITE DE LUCRU ÎN INTERIORUL ȚĂRII
Timp de un an, Preşedintele a vizitat 154 de localităţi. Au fost organi-
zate întrevederi cu un număr cumulativ de participanţi de 12 mii de 
persoane. A fost lansată cartografierea generală a 11 raioane ale 
ţării. Această activitate prevede colectarea de informaţie statistică, 
identificarea problemelor şi a propunerilor privind soluţionarea aces-
tora, precum şi soluţii vizînd dezvoltarea regiunilor.

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a organizat o 
amplă conferinţă de presă, în cadrul căreia a făcut bilanțul 
primului an de mandat. Vă prezentăm cîteva din principalele 
teze ale raportului.

Textul integral al raportului îl găsiţi pe pagina web a președinției sau pe blogul www.dodon.md 
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Politica internă şi externă

PROGRAMUL 
ŞI STRATEGIA DE 
DEZVOLTARE A ȚĂRII
A fost elaborată strategia de 
dezvoltare a ţării, care include 
7 documente separate 
cu privire la dezvoltarea 
sectoarelor.

REFERENDUMUL 
CONSULTATIV
Preşedintele a propus 
organizarea unui referendum 
pe marginea a 4 chestiuni:
1. Anularea legii „miliardului” 
(prin care cetăţenii sînt 
impuşi  să recupereze „furtul 
secolului”);
2. Împuterniciri suplimentare 
pentru Preşedinte în 
problema dizolvării 
Parlamentului şi anunţării de 
alegeri anticipate;
3. Reducerea numărului 
de deputaţi pînă la 71 de 
legislatori;
4. Introducerea în curriculum 
şcolar a disciplinei „Istoria 
Moldovei”

NEUTRALITATE 
ŞI SECURITATE
Preşedintele include chestiu-
nea privind furtul miliardului 
în ordinea de zi a Consiliului 
de Securitate. Refuzul de a 
semna documentul privind 
participarea militarilor mol-
doveni la aplicaţiile militare 
de pe teritoriul altor state. 
Poziţia categorică împotriva 
inaugurării oficiului NATO la 
Chişinău.

TRANSNISTRIA. 
ÎNTREVEDERI CU CONDUCEREA
2 întrevederi cu liderul Transnistriei (4 ianuarie şi 
30 martie). Participarea administraţiei Preşedinte-
lui la negocieri cu privire la inaugurarea punctului 
vamal mixt în regiunea localităţii Cuciurgan, 
precum şi deschiderea podului peste Nistru lîngă 
satul Gura Bîcului - Bîcioc, plus alte aspecte ale 
reglementării diferendului transnistrean.

TRANSNISTRIA. FOAIA DE PAR-
CURS CONȚINÎND 8 PUNCTE
La începutul anului 2017, au fost propuse 8 
puncte pentru soluţionarea problemelor 
cetăţenilor de pe ambele maluri ale Nis-
trului:
1. Restabilirea legăturii telefonice.
2. Recunoaşterea diplomelor Universităţii de 
Stat „T. Şevcenco” din Tiraspol.
3. Rezolvarea problemelor cu numerele de 
înmatriculare de stat.
4. Circulaţia liberă pentru locuitorii de pe 
ambele maluri ale Nistrului, inclusiv funcţi-
onari.
5. Rezolvarea problemei privind prelucrarea 
terenurilor agricole pentru locuitorii raionu-
lui Dubăsari.
6. Identificarea mecanismului de funcţionare 
a celor 8 şcoli, aflate pe teritoriul Transnistri-
ei, rămase sub jurisdicţia Ministerului Educa-
ţiei din RM.
7. Coordonarea procedurilor şi termenelor 
privind moratoriul asupra dosarelor penale, 
inetntate împotriva persoanelor oficiale, pe 
ambele maluri ale Nistrului.
8. Coordonarea, cu participarea Comisiei 
Unificate de Control, a procedurii de des-
chidere a podului pentru Nistru, ,în regiunea 
localităţii Gura Bîcului-Bîcioc.

TRANSNISTRIA. O PLATFORMĂ
UNICĂ: PREŞEDINTELE –
PARLAMENTUL – GUVERNUL
În premieră este instituită o asemenea platformă 
în scopul coordonării procesului de negocieri şi de 
reglementare a conflictului transnistrean. Au avut 
loc 8 şedinţe la nivel de consilieri şi 3
Întrevederi ale Preşedintelui, spicherului şi prim-
ministrului, avînd drept subiect de discuţie regle-
mentarea transnistreană.

DIALOG CU LOCUITORII 
TRANSNISTRIEI
Iniţiativa privind crearea platformei obşteşti pentru 
conciliere între locuitorii de pe ambele maluri ale 
Nistrului. Activizarea şi reluarea dialogului în for-
matul „5+2”. Elaborarea de documente strategice, 
inclusiv a celor ce urmează să ofere un fundament 
pentru reglementarea politică amplă, elaborarea 
de planuri de acţiuni pentru perioada 2018-2020.

POLITICA EXTERNĂ 
ŞI RELAȚIILE CU DIASPORA
Vizite în străinătate şi înţelegeri vizînd diaspora:
• Bruxelles – iniţiativa privind revenirea la regi-
mul de comerţ asimetric;
• Moscova – acorduri privind exporturile şi mi-
granţii, care au soluţionat problemele a sute de 
mii de cetăţeni ai Moldovei, începînd cu migranţii 
şi terminînd cu agenţii economici, ceea ce echiva-
lează cu zeci de mii de locuri de muncă;
• Uniunea Eurasiatică (UEEA) – a fost semnat un 
acord de cooperare şi, practic, a fost obţinut sta-
tutul de observator.
• NATO – iniţiativa privind consolidarea garanţii-
lor internaţionale pentru neutralitatea Moldovei;
• Diaspora – întrevederi, angajamente şi reali-
zarea acestora. Pentru prima dată, în cadrul Pre-
şedinţiei a apărut funcţia de „consilier pentru 
relațiile cu diaspora”, care asigură în exclusivitate 
comunicarea cu reprezentanții diasporei.

APĂRAREA ŞI DEZVOLTAREA 
STATALITĂȚII ŞI IDENTITĂȚII 
MOLDOVENEŞTI
• La iniţiativa Preşedintelui, a fost realizată şi 
prezentată pelicula „Istoria Moldovei”.
Au fost prezentate publicului primele 2 episoa-
de din cele trei. Primul episod a fost vizionat, 
prin intermediul reţelelor de socializare şi pos-
turilor TV, de 1milion de spectatori.
• 2 februarie – propusă pentru a fi declarată 
drept Ziua Statalităţii RM.
• Anul 2018 – Anul lui Ştefan cel Mare și Sfînt. 
Iniţiativă a Preşedintelui, în acest sens fiind sem-
nat un decret prezidenţial. Sînt planificate peste 
70 de acţiuni.
• A fost marcată aniversarea a 100 de ani de la 
crearea Republicii Democrate Moldoveneşti.
• A fost depusă o interpelare oficială la Minis-
terul Educaţiei privitor la introducerea în curri-
culum şcolar a disciplinei „Istoria Moldovei” 
(manualul este în curs de elaborare).
• A fost actualizat proiectul de lege privind in-
terzicerea unionismului.
• A fost organizată conferinţa ştiinţifică inter-
naţională „Statalitatea Moldovei – retrospecti-
vă istorică şi perspectiva de dezvoltare”.

SOCIETATEA 
CIVILĂ
Au fost instituite Consiliul 
Societăţii Civile şi Consiliul 
Economic de pe lîngă Pre-
şedinte. Pentru prima dată, 
reprezentanţii societăţii ci-
vile au obţinut posibilitatea 
de a-şi expune direct opi-
nia Preşedintelui privitor la 
proiectele de lege ce-i sînt 
transmise spre promulgare.
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Acţiuni sociale

„UN PIC MAI BUNI 
DE CRĂCIUN”
Pentru perioada sărbătorilor 
de iarnă, se planifică oferirea 
de cadouri a peste 10 mii de 
copii, din întreaga ţară.

PROGRAMUL 
DE SUSȚINERE 
A FAMILIILOR
Asistenţă în procurarea sau 
construcţia de locuinţe: asis-
tenţă acordată unui număr de 
29 de familii. De cele mai dese 
ori, casele acestora au fost dis-
truse de cataclisme (incendii, 
inundaţii etc.) sau asistenţa a 
fost acordată familiilor cu mul-
ţi copii sau nevoiaşe. Asistenţă 
în ameliorarea condiţiilor de 
trai: cîteva mii de persoane au 
beneficiat de ajutor sub formă 
de îmbrăcăminte, încălţăminte, 
materiale de construcţii, apara-
te de uz casnic, lemne, produse 
alimentare şi alte produse ne-
cesare.

ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Au fost organizate campanii ample de asistenţă so-
cială precum şi lansate proiecte naţionale în cadrul 
“Iubesc Moldova” (lansată de Igor Dodon încă în 
anul 2011) şi Fundației Primei Doamne „Din Suflet” 
(care activează din martie, 2017). Programele sînt 
destinate cu prioritate copiilor, tinerilor din familii 
social vulnerabile, monoparentale, persoanelor în 
etate şi persoanelor cu dezabilități. De asistenţa 
Fundaţiei de Binefacere a Primei Doamne, timp de 
8 luni, au beneficiat 75453 de persoane.

PROGRAME PENTRU 
TINERET ŞI COPII
La inițiativa Preşedintelui a fost propusă or-
ganizarea programului naţional anual de 
şcolarizare. La nivel de ţară au fost distribui-
te 8.000 de ghiozdane cu rechizite şcolare 
necesare.

Promovarea modului de viaţă sănătos şi cre-
area infrastructurii necesare pentru practica-
rea sportului în masă: în cele mai mari locali-
tăţi din ţară au fost construite 10 complexe 
sportive. Pentru o perioadă de 4 ani se pre-
conizează construcţia de complexe sportive 
şi terenuri sportive în mai bine de 300 de lo-
calităţi (fiecare a treia din ţară). Prioritatea în 
construcţii este acordată satelor și comune-
lor. Pentru anul 2018 se preconizează darea 
în exploatare a 100 terenuri sportive mari. 
Terenurile şi complexele sportive includ: te-
renuri pentru fotbal, baschet, volei, tenis de 
cîmp, aparate de antrenament pentru acti-
vităţi de fitness, teren de joacă pentru copii, 
teren de odihnă pentru adulţi (părinţi).

PROGRAMUL 
DE ASISTENȚĂ 
A PERSOANELOR ÎN ETATE
Au fost distribuite peste 20 de mii de co-
lete sociale. Prioritate a fost acordată pen-
sionarilor rămași singuri. Au fost organizate 
diferite activităţi şi acţiuni de binefacere, de 
exemplu cu prilejul Zilei Internaţionale a Per-
soanelor în Etate. Începînd cu anul 2018, se 
planifică organizarea unor astfel de acţiuni 
de 2 ori pe an – primăvara şi toamna.

PROGRAMUL NAȚIONAL 
DE SUSȚINERE A GRĂDINIȚELOR 
DE COPII DIN TOATĂ ȚARA 
În anul 2017, asistenţă au primit 200 de grădiniţe. 
La solicitarea administraţiilor şi asociaţiilor de pă-
rinţi, este organizată reparaţia curentă a clădirilor 
grădiniţelor, dotarea cu mobilier etc. Pentru anul 
2018 este planificată acordarea de ajutor unui nu-
măr de încă 500 de grădiniţe, pe tot teritoriul ţă-
rii. Se preconizează că, timp de 4 ani, ajutorul nece-
sar va fi acordat fiecărei grădiniţe de copii din ţară.

PROGRAMUL DE SUSȚINERE 
A TINERELOR TALENTE
143 de tineri au beneficiat de asistenţă pentru 
a participa la concursuri şi festivaluri naţionale 
şi internaţionale. Printre beneficiari figurează: 
formaţia SunStroke Project (locul III la Concursul 
Internaţional Eurovision-2017) şi DoReDos (locul 
I la Concursul Internaţional de Cîntec “Novaia 
Volna”).

Pentru prima dată la nivel naţional a fost 
organizat Festivalul Familiei în sprijinul valorilor 
familiale tradiţionale, Festivalul „Generaţia 
Viitorului” pentru studenţi şi absolvenţi, precum şi 
Festivalul copiilor, consacrat Zilei Internaţionale a 
Copilului.

Au fost susţinute zeci de evenimente sportive 
din țară. A fost oferită asistenţă pentru zeci de 
sportivi moldoveni pentru participare la competiţii 
atît pe teritoriul Moldovei cît şi în afara țării.

ASISTENȚĂ 
PERSOANELOR 
AFLATE ÎN DIFICULTATE
Programul „Salvăm 10 copii 
din Lumea Tăcerii” – 10 im-
planturi Kohlear a oferit posi-
bilitatea unor copii de a auzi. 
Valoarea totală a implantu-
rilor a constituit 1,5 milioane 
lei. Plus la aceasta, a fost pro-
curat echipamente medicale, 
medicamente precum şi a fost 
achitat tratamentul pentru 
zeci de copii şi tineri bolnavi 
care fac parte din categorii 
social vulnerabile. La nivel de 
ţară, de asistenţă au benefi-
ciat 110 persoane cu nevoi 
speciale. Mii de persoane au 
beneficiat de ajutor sub formă 
de medicamente.

10000
de copii vor 
primi cadouri 
de Anul Nou

valoarea 
totală a 
implanturilor

milioane 
de lei

1,5

grădinițe de copii
au beneficiat de susținere

8000
de ghiozdane
cu rechizite școlare 

20000
de pachete sociale
pentru pensionari
în 2018 planificăm acordarea 
ajutorului de 2 ori pe an

200
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RUSIA

Vladimir Putin a dat indicații 
pentru noi inițiative de susținere a 
familiilor cu mulți copii, a indicat 
termenii și a numit responsabilii 
pentru îndeplinirea lor.

Șeful statului a indicat ca de la 
începutul anului 2018 să fie intro-
dusă îndemnizația lunară pentru 
primul și al doilea copil. Alocațiile 
vor consta dintr-un salariu mi-
nim pe economie, și va fi transfe-
rat până copilul va împlini un an 
și jumătate. Vor avea dreptul la 
indemnizație familiile cu venituri 
nu mai mare de 1,5 din minimul 
necesar de existență pentru o per-
soană. Indicațiile trebuie să fie în-
deplinite până la 15 februarie 2018.

De asemenea, programul capita-

lului matern va fi prelungit până la 
sfârșitul anului 2021, fiind extinse 
posibilitățile utilizării sale. Ter-
menul de îndeplinire – 15 februa-
rie 2018. Responsabil a fost numit 
șeful administrației prezidențiale, 
Anton Vaino. 

Pe lângă aceasta, către luna 
martie anul viitor, Guvernul trebuie 
să elaboreze un plan de dezvoltare 
a bazei tehnico-materiale a policli-
nicilor pentru copii. În acest scop, 
vor fi cheltuite cîte 10 miliarde de 
ruble timp de 3 ani.

Totodată, șeful statului a dat 
indicații să fie elaborat un pro-
gram pentru a obține 100% acces 
la grădinițe pentru copiii de la două 
luni la trei ani. Acest indicator tre-

buie obținut către anul 2021. 
Săptămâna trecută, președintele 

a anunțat un șir de reforme pentru 
a îmbunătăți situația demografi-
că din țară. Pe lângă prelungirea 
programului cu capitalul matern și 
noilor îndemnizații, pentru famili-
ile cu doi și trei copii vor introdu-
ce o schemă specială de creditare 
ipotecară. Ei vor putea conta pe 
subvenționarea de către stat a rate-
lor de peste șase la sută pe an.

Ministerul Dezvoltării consi-
deră că programul „demografic” 
anunțat va susține creșterea econo-
mică și va scădea nivelul sărăciei 
din țară.

RIA Novosti

Vladimir Putin a anunțat despre intenția de a 
candida la funcția de președinte al Rusiei, în 
cadrul alegerilor ce se vor desfășura în martie 
2018. Declarația a fost făcută în cadrul întâlnirii 
de lucru cu muncitorii și veteranii de la Uzina 
auto GAZ din Nijni Novgord. 

Igor Dodon a salut acest pas.

Putin implementează programe de susținere a familiilor cu copii

RUSIA MODERNĂ – TEHNOLOGII MODERNE

Vladimir Putin participă 
LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE

FLOTA DE SPĂRGĂTOARE DE GHEAȚĂ 
A RUSIEI SE ÎNNOIEȘTE

MOTOCICLETE ELECTRICE NOI

AUTOBUZ ELECTRIC
ÎN CONDIȚIILE 
CLIMATERICE 
EXTREME DIN TIUMEN

MEDICINA VIITORULUI: 
CONTAINERE POLIMERE PENTRU SÂNGE

Flota spărgătoarelor de gheață atomice a Rusiei împlinește 60 de 
ani. Pe 5 decembrie 1957 a fost lansat pe apă spărgătorul „Lenin” – 
prima corabie din lume cu centrală atomică. În perioada sovietică s-au 
construit șapte spărgătoare de gheață nucleare și zeci de spărgătoare de 
gheață cu propulsie diesel pentru explorarea regiunii polare. În 1990, 
Rusia a fost nevoită să lichideze o parte din flota arctică, dar a păstrat 
intactă toate corăbiile atomice. În ultimii ani, în cadrul programului de 
dezvoltare a Căii maritime de nord, se construiesc noi corăbii

În ultimii zece ani, autoritățile ruse duc o politică de înnoire cardi-
nală a flotei spărgătoarelor de gheață. Scopul primordial este dezvol-
tarea Căii maritime de nord. Conform planurilor de construcție a noi-
lor spărgătoare de gheață și prognozei de creștere a comenzilor pentru 
transport, numărul mărfurilor transportate pe Calea maritimă de nord va 
crește către 2020 de două ori – până la 15 mln de tone. Spărgătaorele de 
gheață ruse vor fi de cîteva ori mai mari decât spărgătoarele sovietice.

„Mă bucur că Vladimir Putin și-a exprimat 
dorința de a-și înainta candidatura la alegeri. 
El este unul dintre liderii mondiali cu cea mai 
mare autoritate, sub conducerea căruia Rusia 
a obținut rezultate extraordinare. El a reîntors 
poporului rus demnitatea națională, este liderul 
incontestabil al țării, care este stimat și apreciat 
nu numai în Rusia, dar și în întreaga lume, inclusiv 
în Moldova, unde are cel mai ridicat rating dintre 
toți politicienii mondiali”.

Igor DODON, 
președintele Republicii Moldova

Combinatul de preparate medicamentoase din Kurgan 
„Sintez” a primit certificat de înregistrare pentru patru feluri 
de containere polimere pentru sânge și componentele aces-
tuia. În producție se folosesc cele mai recente realizări în 
domeniul materialelor și medicamentelor din polimeri.

„Combinatul „Sintez” produce de peste 40 de ani pro-
duse medicale din materiale polimere pentru serviciile de 
transfuzie de sânge și instituțiile medicale. Aceste produse 
nu au analoage autohtone și nu sunt mai rele decât cele de 
import după caracteristicile tehnice. Noi putem produce nu 
doar pentru Rusia, dar și pentru țările din CSI”, a declarat 
directorul „Sintez” Boris Jorov. Containerele vor ajunge în 
vânzare deja în 2018. 

„Grupu GAZ” a transmis 
întreprinderii auto de pasageri 
din Tiumen un autobuz elec-
tric pentru exploatare experi-
mentală. Bateria cu o singură 
încărcare trebuie să ajungă 
pentru 100 km, rulajul mediu 
pe zi este de 220 km. În com-
plet cu autobusul electric intră 
o stație de încărcare cu o pu-
tere de 150 kVt.

Concernul „Kalașnikov” a 
prezentat o nouă modificare a 

motocicletelor electrice „Ij”, pe care întreprinderea le-a pregătit special pentru 
detașamentul de căutare „Liza Alert”.

Se preconizează că motocicletele cu suspensie modificată și cu roți off road 

vor fi folosite la căutarea oamenilor rătăciți.
Viteza maximală va fi de 60 km/oră. Capacitatea bateriei a crescut, au fost 

instalate echipamente pentru a simplifica căutarea persoanelor: motocicletele 
sunt echipate cu difuzoare și portbagaj cu baterii suplimentare și încărcă-
toare.



SOCIALIȘTII

8 MOLDOVA ARE VIITOR

ACȚIUNILE SOCIALE NAȚIONALE:

FUNDAȚIE DE BINEFACERE

Fundația de Binefacere “Din 
Suflet” este o organizație de 
caritate, necomercială, fondată sub 
patronajul Primei Doamne, Galina 
Dodon, care are scopul să acorde 
ajutor social gratuit familiilor cu mulți 
copii, persoanelor cu nevoi speciale, 
cetățenilor nevoiași, orfanilor ș.a. 

Din Suflet

ÎN 10 LUNI DE ACTIVITATE A FUNDAȚIEI ”DIN SUFLET”
AU PRIMIT AJUTOR PESTE

75 000de oameni
AJUTOR FAMILIILOR CU MULȚI COPII ȘI NEVOIAȘE:
• Pentru procurarea/restabilirea/reparația caselor din localitățile rurale care au fost distruse 
de incendii sau se aflau într-o stare deplorabilă
• Pentru procurarea tehnicii de uz casnic, lemnelor și cărbunilor, mobilei, materialelor de 
construcții, hainelor, încălțămintei, detergenților, produselor alimentare ș.a. 

AJUTOR PENTRU PERSOANELE CU DEFICIENȚE, ETC:
• Pentru procurarea echipamentelor medicale și scaunelor cu rotile moderne pentru 
persoanele cu dizabilități locomotorii.
• Pentru efectuarea intervențiilor chirurgicale, cure de reabilitare și tratament în clinicile 
din țară și de peste hotare.
• pentru procurarea medicamentelor.

SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIUL SPORTULUI, CULTURII, MUZICII:
• Ajutor pentru participarea sportivilor la diferite campionate europene, internaționale și 
mondiale.
• Sprijinirea și promovarea tinerilor talentați, asistență pentru participarea la diverse 
concursuri internaționale.
• Organizarea taberelor de vară pentru copiii din familiile social vulnerabile.

FUNDAȚIA PRIMEI DOAMNE

10
200 de grădinițe de copii de pe tot teritoriul 

Republicii Moldova au primit ajutorul 
necesar pentru a-și rezolva problemele 
stringente.

Acțiunea socială națională de ajutorare 
a grădinițelor din țară

de grădinițe

copii

Proiectul „Salvăm zece copii 
din Lumea tăcerii”

Sprijinirea educației școlare 
pentru copiii din familii social-
vulnerabile, monoparentale și 
numeroase.

O serie de 
evenimente artistice

cu deficiențe de auz au primit 
implanturi cohleare, fapt ce le va 
permite să aibă o viață integră.

au primit ghiozdane și rechizite școlare

vor primi ajutor 
din partea Fundației

de copii

de copii

20000Ajutor 
pentru 

persoanele 
în etate

de pachete sociale pentru oamenii în vârstă

8000
10000
PESTE

1500000valoarea 
totală a 

implanturilor
un milion și jumătate de lei
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«DIN SUFLET»

DIN SUFLET

CEADÎR LUNGA
№1  or. Ceadîr Lunga
№2 s. Copceac
№3 s. Cazaclia

CAUȘENI
s. Firlădeni
s. Pervomaisc
s. Costantinovca
s. Grădinița 
s. Baccialia
s. Grigorievca

OCNIȚA
s. Rujnița
s. Paladea
s. Grinauți-Moldova
s. Vălcineț
or. Ocnița
or. Ocnița

NISPORENI
or. Nisporeni

BASARABEASCA
№ 2 or. Basarabeasca
s. Iserlia

TARACLIA
s. Budai
s. Albota de Sus
s.Valea Perjei
s.Corten
№3  or. Taraclia

VULCĂNESTI
Nr.1   Vulcanesti
Nr.3   Vulcanesti
Nr.7   Vulcanesti

ȘOLDANEȘTI
s. Chipesca
s. Vadul Rascov

RÎȘCANI
s. Varatic
s. Vasiliuți
s. Horodiște
s. Costești

DUBĂSARI
s. Holercani
s. Molovata Noua

ANENII-NOI
s. Gura Bicului
s. Maximovca
s. Bulboaca

ORHEI
s. Zorile
s. Vatici
s. Sercani

REZINA
s. Ciniseuti
s. Țareuca

STRAȘENI
 №2 mun. Strașeni

FLOREȘTI
s. Iliciovca
s. Alexeevca
s. Dumitreni

CHIȘINĂU
nr.214  or. Sîngera s. Dobrogea
nr.202  or. Sîngera s. Țareuca

CANTEMIR
s. Stoianovca
s. Sadic
s. Gotesti
s. Vișniovca
s. Ciobalaccia

LEOVA
s. Tomaiul Nou
s. Sarațica Veche
s. Iargara

SÎNGEREI
Ghiocel  s. Alexandreni
Izvoras  s. Bilicenii Noi
Albinuta  s. Grigoresti

BRICENI
Gradinița №1
Gradinița №2
Gradinița №3
s. Balasinești
s. Cotiujeni

CRIULENI
s. Zaicana
s. Isnovat
s. Dolinnoe
s. Slobozia Dusca

DROCHIA
№1 s. Nicoreni
№2 s. Nicoreni
№2 s. Ochiul Alb
s. Lazo
s. Chetrosu

DONDUȘENI
s. Mosana
s. Pocrovca

TELENEȘTI
s. Banestii Noi
Andries s. Chiștelnița
Muguras s. Chiștelnița

CĂLĂRAȘI
s. Hîrjauca
s. Buda
s. Parcani
or. Calarasi
s. Pirjolteni

COMRAT
s. Basalma
s. Dezghingea
№4  s. Concaz

FALEȘTI
s. Egorovca
s. Ilenuta
s. Moldovanca

EDINEȚ
s. Alexeevca
s. Șofrincani
s. Alexeevca
s. Bratușeni  
s. Volodeni

UNGHENI
s. Petresti
s. Teșcureni
s. Frasinești
s. Ciorobcani

DROCHIA
s. Boroncea

HÎNCEȘTI
s. Onești

SOROCA
s. Vadeni
s. Oclanda
s. Hristici
s. Holoșnița
s. Volovița

IALOVENI
s. Gangura
s. Cigîrleni

GLODENI
Nr.4  r-nul Glodeni CIMIȘLIA

s. Troițcoie

ȘTEFAN VODĂ
Nr.1 s.Olanesti
s. Caplani
s. Brezoaia
s. Viisoara
s. Alava
s. Tudora
s. Talmaza
s. Purcari
s. Palanca
s. Ermoclia
s. Semeonovca
s. Popeasca
s. Volontiri
s. Slobozia
Nr. 4 s. Olănești

Ștefan Vodă

Anenii Noi

Dubăsari

Căușeni

Cahul
Vulcănești

Ceadîr-Lunga

Leova

Cimișlia

Taraclia

Ialoveni

Cantemir
Basarabesca

Comrat

Șoldănești

Soroca

Criuleni

Rezina

Dondușeni

Sîngerei Florești

Fălești

Glodeni

Ungheni

Nisporeni

Călărași

Chișinău

Strășeni

Hîncești

Telenești

Orhei

Briceni

Edineț

Rîșcani

Drochia

Ocnița

CAHUL
s. Doina
s. Chircani
s. Moscovei
s. Andrusul de jos
s. Huluboaia
s. Burlaceni
s. Zirnești

din toată Moldova au primit 
ajutor din partea 
Fundației de Binefacere 
”Din Suflet” în cadrul campaniei 
naționale de susținere 
a instituțiilor preșcolare din țară.

200
CIRCA

DE GRĂDINIȚE
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OPINIA POPORULUI

CARE PARTIDE VOR ACCEDE ÎN URMĂTORUL PARLAMENT
ÎN CINE ARE ÎNCREDERE MAREA MAJORITATE A CETĂȚENILOR

PARTIDUL NOSTRU2,0

PCRM2,3

4,8 „DEMNITATE ȘI ADEVĂR”

6,9

„ACȚIUNE ȘI SOLIDARITATE”25,9

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR51,2

Igor DODON

Maia SANDU

52,2% 

20,4%

SONDAJ:
Asociația 

Sociologilor 
și Demografilor RM

Mai mult de jumătate din populația 
țării are încredere în Igor Dodon

Uniunea
EUROPEANĂ

%

%

%

%

%

%

PDM

36% 42% 

Uniunea
EURASIATICĂ SAU

Republica 
parlamentară

25,3% 52,5% 

Întrebare: care este forma de guvernare preferabilă?

Republica 
prezidenţială sau

Sondajul de opinie publică, desfăşurat de Asociaţia So-
ciologilor şi Demografilor, dar şi alte sondaje similare, in-
dică asupra faptului că Partidul Socialiştilor rămîne a fi cea 
mai cotată forţă politică din ţară. Pentru acest partid sînt 
dispuşi să-şi dea votul mai bine de o jumătate din alegătorii 
decişi din ţară. În cazul organizării alegerilor după sistemul 
proporţional, PSRM ar ajunge uşor să formeze şi conduce-
rea Parlamentului, şi Guvernul ţării. O atare susţinere ma-
sivă nu a înregistrat niciun partid politic din ţară, începînd 
cu anul 2001! Însă, astăzi, în condiţiile sistemului electo-
ral mixt, socialiştii pot obține garantat circa 28 de locuri 
în Parlament – peste o jumătate din deputaţii aleşi pe liste 
de partid. Vor obţine socialiştii sau nu majoritatea în noul 
Parlament depinde de reprezentanţii acestui partid în cir-
cumscripţiile uninominale. Risc să presupun că, ţinînd cont 
de potenţialul profesional semnificativ al Partidului Soci-
aliştilor şi încrederea înaltă de care se bucură partidul în 
rîndul populaţiei, formaţiunea poate înainta candidaţi care 
vor învinge în majoritatea circumscripţiilor. 

Vladimir BUCARSCHI, 
Directorul executiv al Clubului 

„Izborsk” în Moldova

În timp ce coaliţia pro-europeană de 
guvernămînt proslăvea în unison „valori-
le” occidentale pentru credite şi granturi 
din partea UE şi schimba de ici-colo co-
rupţii din aparatul de stat, cel mai mare 
partid de opoziţie din ţară îşi făcea în mod 
eficient lucrul. Socialiştii lucrau în teri-
toriu şi în primării, deconspirau scheme 
frauduloase în capitală şi-i ajutau pe cetă-
ţenii de rînd în rezolvarea problemelor în 
cele mai îndepărtate colţuri ale ţării.

Mai face să te mire aceste cifre? Am 
certitudinea că ele chiar sînt scăzute, iar 
rezultatul real al PSRM în alegeri i-ar 
putea mira chiar şi pe socialişti, aşa cum 
a fost în alegerile parlamentare din anul 
2014. Principalul este să nu fie încetat lu-
crul pentru popor şi cetățenii sînt convins 
că vor aprecia acest fapt. 

Mihail AHREMŢEV,
jurnalist

Calitatea de lider a Partidului Socialiş-
tilor este tot mai des confirmată absolut de 
toate sondajele de opinie, indiferent de sînt 
acestea desfășurate de instituții din R. Mol-
dova, companii europene sau organizații 
americane. Toate aceste date ne dau dreptul 
să afirmăm, cel puţin, că timp de patru ani, 
socialiştii au reuşit nu doar să îndreptăţească 
pe deplin încrederea cetăţenilor care au votat 
pentru PSRM în anul 2014, ci şi cel puţin 
să-şi dubleze numărul de susținători. De la 
20,5% în 2014 pînă la 51%, la sfîrşitul lui 
2017: este un rezultat impresionant. Stabili-
tatea, consecvenţa, un program complex şi 
mesaje clare – toate acestea reprezintă o ma-
nifestare a capacităţii de a trece din catego-
ria formaţiunilor politice de opoziţie în cea 
a partidelor de guvernămînt. Sînt convins că 
după alegerile viitoare anume aşa şi va fi. 

Alexandru ODINŢOV,
politolog

Timp de cîţiva ani, în Moldova, raportul susţinătorilor 
ideii de aderare la Uniunea Economică Eurasiatică este mai 
mare decît cel al adepţilor integrării europene. Aceste lucru 
are legătură, în primul rînd, cu discreditarea proiectului eu-
ropean ca atare. Majoritatea populaţiei din toate ţările, care 
deja au aderat la UE, cu excepţia unui strat îngust al elitei, a 
simţit pe pielea proprie toate „avantajele” parcursului euro-
pean – închiderea masivă a întreprinderilor, şomajul, exo-
dul populaţiei. În acelaşi timp, aderarea la UEEA garantea-
ză o piaţă stabilă pentru exporturile produselor agrarienilor 
moldoveni, libertatea circulaţiei pentru migranţii muncitori, 
reducerea costului gazelor şi multe alte beneficii. De aceea 
nu este de mirare faptul că majoritatea cetăţenilor Moldovei 
preferă vectorul eurasiatic.

Pavel ZARIFULLIN,
Conducătorul Centrului „Lev Gumiliov”, 

or. Moscova.

Majoritatea populaţiei Moldovei se pronunţă pentru republica prezidenţială. Numărul 
adepţilor actualei republici parlamentare este net inferior. Acest lucru nu miră, dacă e să 
luăm în considerare faptul că majoritatea absolută din cei chestionaţi consideră că ţara 
urmează un parcurs greşit. Forma prezidenţială de guvernămînt reprezintă, în primul rînd, 
stabilitate politică, o verticală a puterii consolidată şi puternică, responsabilitate a fiecărui 
funcţionar în faţa şefului statului ales de popor. Anume acest model a ajutat mai multe 
ţări dezvoltate (spre exemplu, SUA, Franţa, Rusia, Brazilia) să depăşească crizele şi să 
înregistreze rezultate înalte.

Dmitri PAHOMOV,
politolog, or. Moscova.



SOCIALIȘTII

11www.socialistii.md

Rezerva de cadre este o oportunitate minunată 
pentru un tînăr sau o tînără de a-şi realiza ambiţiile, de 
a înregistra succese nu doar în procesul de studii sau 
în sport, ci şi în activităţile social-politice, în cele de 
management. Sînt student în anul doi la drept şi va trece 
nu un singur an pînă cînd voi absolvi facultatea şi voi 
realiza ceva în profesia aleasă. De aceea, m-am gîndit că 
ar fi bine să combin studiile şi participarea în program. 
Cu atît mai mult că deprinderile şi cunoştinţele pe care 
le voi obţine datorită acestui program îmi vor fi, fără 
îndoială, utile în viaţă.

Dumitru, 24 de ani

Despre program am aflat de la prietenii din 
organizaţia de tineret „Garda Tînără”. Deși, per-
sonal, nu fac parte din această organizație, or, po-
litica nu mă prea inspiră, dar programul “Rezerva 
de cadre” mi-a trezit un interes real.

Cred că fiecare tînăr şi tînără din ţara noastră 
visează să obţină ceva fără relaţii şi favoritism, 
doar datorită propriului talent şi propriilor de-
prinderi şi capacităţi. Nu-mi voi rata şansa şi voi 
participa neapărat. Ba chiar îi îndemn pe toţi să 
participe. Iar dvs.? 

Ion, 22 de ani

Mai mulţi din băieţii şi fetele de vîrsta mea tot mai 
des sînt tentaţi să lase toate baltă şi, după finalizarea stu-
diilor, să plece din Moldova. Nu le dezaprob intenţiile, 
dar cunosc şi tineri care, în pofida tuturor dificultăţilor 
care îi aşteaptă, au de gînd să rămînă aici. Anume pentru 
aceşti tineri este lansat programul „Rezerva de cadre”, 
care poate deveni pentru ei un bilet cîştigător, o posibili-
tate de a face ceva necesar, important şi util pentru ţară, 
renunţînd să plece peste hotare. Este îmbucurător faptul 
că, practic, pentru prima dată în aceşti ani, pentru noi, 
tinerii, este creată o astfel de posibilitate.

Igor, 18 de ani

CE REPREZINTĂ? CINE POATE PARTICIPA?

CUM ŞI CÎND ARE LOC SELECTAREA?

OPINIA TINERILOR

DE CADRE 
REZERVA

PENTRU ADMINISTRAŢIA 
PUBLICĂ ŞI ECONOMIA 
NAŢIONALĂ

CRONICĂ

În cadrul întrevederii oficiale cu Guvernatorul regiu-
nii Tiumen, V. Iakuşev, părţile au discutat oportunităţile 
de cooperare la nivel regional în sfera economiei, edu-
caţiei şi culturii.

Principala direcţie o reprezintă comerţul. În acest 
context, Ambasadorul Moldovei a venit cu propune-
rea de a construi, pe teritoriul regiunii, o casă de comerţ.

Totodată, a avut loc întrevederea cu vice-preşedin-
tele Camerei de Comerţ şi Industrie a regiunii Tiumen, 
Aliona Shnaydmuller. A fost pusă în discuţie chestiunea 
privind potenţialul cooperării economice, investiţiile, 

turismul, acţiunile culturale.
De asemenea, Andrei Neguţa a vizitat Universi-

tatea de Stat din Tiumen, unde a avut o întrevede-
re cu conducerea Universităţii, în cadrul căreia a fost 
pusă în discuţie posibilitatea instruirii studenţilor mol-
doveni în UST.

În Agenţia pentru Dezvoltare Infrastructurală a regi-
unii Tiumen, ambasadorul moldovean s-a familiari-
zat cu modalităţile de funcţionare a Parcului Tehnic, 
precum și cu potenţialul parcului IT, a business-incuba-
torului, a parcurilor industriale.

LA TIUMEN AR PUTEA FI INAUGURATĂ CASA DE COMERȚ A MOLDOVEI 
Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă, 
Andrei Neguţa, a efectuat o vizită de lucru în regiunea Tiumen. 

INSTRUIREA ÎN CELE MAI BUNE UNIVERSITĂŢI DIN RUSIA
În prezent, învăţămîntul superior din Rusia re-

prezintă o reţea ramificată de direcţii şi specialităţi:  
construcţiile mecanice, tehnologii şi ştiinţe tehnice, 
matematică şi ştiinţe ale naturii, ştiinţe umanitare, 
ocrotirea sănătăţii şi medicină. Mai bine de 500 de 
universităţi în 80 de oraşe din Rusia propun instruire 
după diferite programe de studii: bacalaureat (4 ani de 
studii în universitate), licenţă de specialitate (cel puţin 
5 ani de studii), magistratură, aspirantură.

Pentru studenţii din străinătate, Federaţia Rusă 
alocă anual 15.000  de burse de stat (cote), 500 din-
tre care sînt pentru Republica Moldova. Instruirea 
conform cotei înseamnă studii gratuite, iar în caz de 
necesitate de aprofundare a abilităţilor de comunicare 
în limba rusă – instruire gratuită la facultatea de pre-
gătire, burse lunare, posibilitatea de a locui la cămin.

La instruirea conform cotelor pot aspira toţi 
candidaţii cu studii medii sau medii profesionale 
finalizate, care au trecut cu succes preselecţia.

Pentru cetăţenii Moldovei, preselecţia are loc în 
două etape.

La prima etapă selectarea este efectuată de Re-
prezentanţa Rossotrudnicestvo – Centrul de Ştiinţă şi 
Cultură din Rusia (CŞCR).

La cea de-a doua etapă – de către organizaţiile de 
învăţămînt din Federaţia Rusă, doritoare de a primi la 
studii cetăţeni străini din numărul candidaţilor aleşi 
de CŞCR.

PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS PEN-
TRU LOCURILE BUGETARE, ALOCATE DE FEDE-
RAŢIA RUSĂ, ESTE NEVOIE:

- de a urmări informaţia difuzată pe pagina web a 
Reprezentanţei Rossotrudnicestvo pentru doritorii de 
a-și face studiile în Rusia (http://mda.rs.gov.ru);

- de înregistrare pe pagina web oficială pentru re-
crutare a cetăţenilor străini http://russia.study şi expe-
diere a cererii pentru verificare;

- de a răspunde în timp util la interpelările şi pro-
punerile angajaţilor CŞCR, adresate candidatului, în 
căsuța personală, de pe site-ul http://russia.study sau 
pe adresa electronică.

Prezentările universităţilor ruseşti, organizate de 
CŞCR, vă vor ajuta să alegeţi profesia şi universitatea 
potrivită. În decursul anului, reprezentanţii mai mul-
tor instituţii de învăţămînt organizează pentru elevii 
din Moldova consultări pe probleme de instruire în 
Rusia, iar doritorii de a devenit studenţi la aceste uni-
versităţi sînt invitaţi să participe la preselecţii.

Tinerii din Moldova au posibilitatea de a-şi face studiile în cele mai bune universităţi din Rusia.

INIȚIATIVA PREȘEDINTELUI

Programul „Rezerve de cadre” reprezintă o 
inițiativă a Președintelui Igor Dodon meni-
tă să contribuie la formarea unei echipe de 
persoane tinere talentate și ambiţioase, dis-
puse să se manifeste în sfera administraţiei 
publice, economiei naţionale, în elaborarea 
și implementarea politicii social-economice 
a ţării și alte domenii.

Pentru participare la program sînt admiși cetăţeni 
ai Moldovei, cu vîrsta de la 18 pînă la 35 ani. Pen-
tru participare este nevoie de completat anche-
ta de pe site-ul Președintelui, la compartimentul 
“Rezerva naţională de cadre” (care va fi activat la 
începutul anului viitor).

Selecţia participanţilor se va efectua în cîteva etape.
La prima etapă, fiecare candidat va completa o anchetă online.
Ulterior, la etapa a doua, după selecţia preliminară a anchetelor, va avea 
loc un examen în scris, în cadrul căruia vor fi apreciate cunoştinţele 
candidatului în domeniul managementului, psihologiei, administrării 
publice şi alte domenii interdisciplinare. După testul în scris va urma cea 
de-a treia etapă – cu fiecare candidat va fi organizat un interviu.
În baza sumei punctelor obţinute pentru lucrările scrise şi interviu, va fi 
alcătuită o listă preliminară a ”rezervei de cadre”, persoane care vor face 
practică (cea de-a patra etapă) în instituţiile publice.
După rezultatele practicii va fi alcătuită lista finală.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Ancheta - on-line

Examen 
în scris

Interviul

Practica

1
2

3
4
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BILETUL ELECTRONIC 
ȘI GPS

SISTEMUL 
ELECTRONIC 

DE ACHIZIȚII PUBLICE
CONSILIUL CIVIC PE LÂNGĂ 
PRIMĂRIE ȘI CONSILIUL MUNICIPAL

La întrebările ziarului „Socialiștii” 
a răspuns șeful fracțiunii PSRM în 
Consiliul Municipal Chișinău, Ion 
Ceban.

- Cum a fost anul 2017 pentru 
fracțiunea PSRM din Consiliul Mu-
nicipal Chișinău?

- Deși fracțiunea noastră se află 
în opoziție timp de doi ani și jumă-
tate, totuși, am reușit să facem mul-
te, în special, în sfera socială. Astăzi, 
95% din inițiativele sociale ale pri-
măriei sunt ale fracțiunii Partidului 
Socialiștilor, sau elaborate cu partici-
parea nemijlocită a fracțiunii. Apropo, 
aproximativ 70% din aceste inițiative 
sunt promisiunile noastre electorale. 
În total, în anul 2017, cu participarea 

consilierilor municipali din PSRM, au 
fost elaborate și implementate 121 de 
inițiative socio-economice de nivel ur-
ban și regional.

- Despre ce proiecte sociale, 
inițiate de PSRM, este vorba?

- În primul rând, vorbim despre 
o creștere a numărului de persoane 
care beneficiază de asistență socia-
lă. Creșterea pragului lunar al veni-
turilor pentru familiile care primesc 
compensații pentru încălzire în sezo-

nul rece, până la 3000 lei de 
persoană. Astfel, numărul 
familiilor care beneficiază 
de compensații pentru în-
călzire a fost dublat - până 
la circa 40 mii de persoa-

ne. De asemenea, acestea 
sunt compensațiile pentru 
diferența dintre datele conto-
rului la apă și chitanța pentru 
plată. Acestea sunt plăți com-

pensatorii pentru evacuarea gunoiului 
pentru persoanele social-vulnerabile. 
Un alt proiect este cantinele sociale 
pentru mii de oameni. Aceasta este o 
alocație municipală pentru nașterea ce-
lui de-al treilea copil și a celor ulteriori, 
care este plătită începând cu anul 2017. 
Acestea sunt salarii mai mari pen-
tru bugetari și lucrători din grădinițe 
(+50% la salarii). Acestea sunt nume-
roase programe pentru persoanele cu 
dizabilități și multe alte proiecte so-
ciale concrete. Un total de 112 mii de 
persoane beneficiază de asistență so-
cială. Înțelegem că este puțin, dar fa-
cem totul pentru a crește numărul de 
persoane care beneficiază de asistență 

socială municipală. Vreau, 
de asemenea, să menționez 
că în acest an am salvat 
de la închidere aproxima-
tiv 70% din instituțiile de 
învățământ din Chișinău.

- Fracțiunea PSRM susține legătu-
ra cu locuitorii orașului?

- Fracțiunea PSRM este unica 
fracțiune din Consiliul Municipal 
Chișinău care susține legătura per-
manentă cu locuitorii Chișinăului și 
suburbiilor. Doar în acest an, consili-
erii și secretariatul fracțiunii au orga-
nizat 1727 de audiențe ale cetățenilor 
în Chișinău și suburbii, direct sau 
prin intermediul platformei online 
petitia.md. Consilierii și secretaria-

tul fracțiunii au primit direct 3720 de 
petiții de la orășeni. 92% dintre acestea 
a fost soluționate.

- Ce chestiuni îi interesează în pri-
mul rând pe orășeni?

- În esență, acestea sunt chesti-
uni legate de starea 
serviciilor comuna-
le, sprijinul social al 
populației, fapte de 
nedreptate, birocrație 
și corupție în Primărie 
și în serviciile muni-
cipale. Doar în acest 

an, consilierii fracțiunii au adresat 
2144 de petiții la Procuratura Gene-
rală, poliție, alte structuri de control, 
instanțe internaționale, organizații 
non-guvernamentale privind abuzuri-
le colaboratorilor primăriei, primaru-
lui și apropiații săi. Fracțiunea PSRM 
a stopat zeci de construcții ilegale din 
oraș.

- Implicați orășenii și 
reprezentanții societății civile în re-
zolvarea problemelor din capitală?

- Consilierii municipali ai fracțiunii 
desfășoară săptămânal briefinguri cu 
privire la cele mai stringente proble-
me, dintre care 60% se referă la fapte 
de corupție, delapidări, alte încălcări în 
primărie, 40% - cum să rezolvăm cele 
mai importante probleme ale orașului 
și ale suburbiilor. În ultima perioadă, 
aproape în fiecare săptămână au fost 
organizate audieri publice cu parti-
ciparea societății civile, a experților 
naționali și străini în probleme criti-
ce, cum ar fi bugetul orașului, reforma 
serviciilor comunale (structură aflată 
în pragul falimentului), reabilitarea ha-
vuzurilor urbane, reparația trecerilor 
subterane, iluminatului în curți, planul 
rutier, reînnoirea completă a parcului 
de autobuze, biletul electronic, auto-
matizarea primăriei - de la sistemul 
“ghișeului unic” la sistemul electronic 
de votare. La inițiativa noastră, se for-

mează Consiliul civil pe lângă primărie 
și Consiliul Municipal, care va deveni 
un organism permanent pentru ela-
borarea soluțiilor la cele mai presante 
probleme din agenda orașului.

- Ce inițiative sociale vor fi incluse 
în bugetul pentru 2018?

- Proiectul bugetului pentru anul vi-
itor îl discutăm deja de peste jumătate 
de an cu toate direcțiile municipale. Cu 
această ocazie, în luna septembrie 2017, 
a luat startul proiectul decide.md, unde 
fiecare orășean poate indica direct pro-
blemele orașului și modul de a le rezol-
va. 1281 de propuneri, parvenite de la 
cetățeni, instituțiile de educație, me-
dicale și alte, au fost incluse în buget, 
care a fost votat în prima lectură. Sper 
că nimic nu va încurca ca aceste propu-
neri să fie păstrate în varianta finală a 
bugetului pentru anul viitor. 

 Apropo, bugetul pentru anul 2018 
include deja câteva programe munici-

pale, inițiate de fracțiunea PSRM, pri-
vind amenajarea curților, crearea de 
terenuri pentru copii și sport, reabili-
tarea serviciilor comunale, continua-
rea programelor sociale deja începute.

- Ați avut eșecuri în 2017?
- Desigur că am avut. În primul 

rând, nu am reușit să-l demitem pe 
primarul actual Dorin Chirtoacă. 
Cum am și presupus, arestul său a fost 
doar un pretext, pentru a-l victimiza și 
să rămână în funcție. Astăzi, deși este 
acuzat de fărădelegi grave, el nu vrea 
să-și dea demisia. Vreau să aduc since-
re mulțumiri celor 111 mii de orășeni, 
care l-a apelul nostru au participat la 
referendum, dând dovadă de respon-
sabilitate civică. În același timp, vom 
respecta alegerea și celor ce au decis să 
rămână acasă. Vom lucra în condițiile 
pe care le avem. Vom lupta pentru 
drepturile fiecărui chișinăuian, indife-
rent de preferințele sale politice.

- Ce ați vrea să le doriți orășenilor 
în anul 2018?

- În primul rând, pace, sănătate și 
bunăstare. Fie ca orice chișinăuian să 
vadă orașul natal schimbat, frumos, 
confortabil pentru viață.

Ion Ceban: „Vom lupta în continuare pentru 
drepturile fiecărui chișinăuian”

Socialiștii au insistat asupra introduce-
rii cât mai urgent a unui sistem de plăți 
electronice în transportul public al ca-
pitalei, în primul rând în troleibuze și 
autobuze. Acest lucru va reduce în mod 
semnificativ nivelul corupției totale și a 
numerarului neachitat, care de ani de zile 
a fost colectat și trimis în buzunarele lide-
rilor Partidului Liberal. GPS va reduce, de 
asemenea, costurile pentru combustibil și 
furturile din acest domeniu.

Socialiștii au propus să fie creat un 
Consiliu civic pe lângă Primărie pen-
tru ca organizațiile publice și activiștii 
civici să participe la luarea deciziilor 
în modul cel mai activ - să critice, să 
propună și să îmbunătățească proiec-
tele de decizii. A fost înființat un grup 
de lucru privind regulamentul consiliu-
lui, iar în viitorul apropiat, la începutul 
anului 2018, acesta ar trebui să înceapă 
să funcționeze.

Socialiștii au propus ca toate achizițiile 
în Primărie și întreprinderile muni-
cipale să fie efectuate exclusiv prin 
intermediul sistemului de achiziții 
electronice. Aceasta va elimina practi-
cile corupte de falsificare a tenderelor, 
va exclude la maxim factorul uman și 
va simplifica procedura de control și 
rezultatele achizițiilor publice. PSRM a 
propus ca sistemul să fie pus în aplica-
re deja din 2018.

CAPITALA

95% din inițiativele sociale ale 
primăriei sunt elaborate de 
fracțiunea Partidului Socialiștilor

PSRM a elaborat și 
implementat 121 de
inițiative socio-economice 
de nivel urban și regional

În urma inițiativelor 
noastre, în Chișinău 
beneficiază de asistență 
socială circa 112 mii 
de persoane
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Datorită proiectului socialiștilor numărul beneficiarilor la compensații pentru 
agentul termic, sa majorat de două ori. În regulament a fost introdusă modificarea, 
conform căreia compensațiile pentru folosirea energiei termice în mărime de 40% 
se adaugă în cazul în care venitul unui membru al familiei este de până la 3000 de 
lei. În 2016, acest drept a fost utilizat de 38 532 de familii, pentru un total de 96 de 
milioane de lei.

În anul 2017 au fost aprobate și alocate 3 mi-
lioane de lei pentru achiziționarea de tonome-
tre, termometre sonore și proteze oculare pentru 
membrii Asociației nevăzătorilor din Chisinau (pe 
bază de licitații).

În 2017, au fost alocate fonduri necesare pentru 
achiziționarea a 500 de aparate auditive pentru per-
soanele cu deficiențe de auz, membri ai filialei teritori-
ale a Asociației surzilor din Chișinău.

La propunerea fracțiunii PSRM, a fost modificat și 
aprobat Regulamentul privind protezarea dentară a 
pensionarilor, veteranilor, invalizilor, în 2016 - 5 mili-
oane lei, în 2017 - 4 milioane lei pentru aceste servicii.

PSRM

ASISTENȚĂ PERSOANELOR CU DEFICIENȚE DE VEDERE

APARATE AUDITIVE

CANTINE SOCIALE

ÎN CONSILIUL 
MUNICIPAL CHIȘINĂU

PROTEZE PENTRU INVALIZI

DE PERSOANE 
VOR BENEFICIA 
DE SERVICIILE 
DE PROTEZARE1000

MAI MULT DE 

36 658 
DE PERSOANE AU PRIMIT 

COMPENSAȚII PENTRU 
DIFERENȚA LA TARIFELE 

PENTRU EVACUAREA 
DEȘEURILOR

În 2017 de serviciile cantinelor sociale au bene-
ficiat 3.998 persoane. Banii alocați în acest sens 
au constituit suma de aproximativ 3 mln. lei.

68000
DE PENSIONARI 

ȘI INVALIZI

38532 FAMILII PRIMESC COMPENSAȚII

Socialiștii au propus și au aprobat Decizia privind aloca-
rea îndemnizației unice la nașterea celui de-al treilea co-
pil, în valoare de 2000 lei, începînd cu 2017. 

INDEMNIZAȚIE UNICĂ 
LA NAȘTEREA CELUI DE-AL TREILEA COPIL 

A fost aprobată decizia de a elibera pensionarii, 
persoanele cu dizabilități și familiile social-vul-
nerabile de la plata a cîtorva metri cubi de apă 
suplimentari, introduși în factură (diferența de 
proporție a apei între contoarele blocului locativ și 
contorul din apartamente este plătit în conformi-
tate cu prezenta decizie din bugetul local, și nu de 
cetățeni). În conformitate cu acest articol, 15 000 
de familii au primit despăgubiri în 2017.

EXCLUDEREA PLĂȚILOR 
COMUNALE SUPLIMENTARE

LA PESTE

SFERA SOCIALĂ
Decizia a fost luată cu 

privire la compensațiile 
pentru transport pentru 
pensionari, inclusiv pen-
tru invalizii de gradul III. 

Beneficiari - 68 mii de 
persoane. 

În ultimul an, fracțiunea socialiștilor din Consiliul municipal al capitalei a 
desfășurat o serie de decizii strategice menite să îmbunătățească activita-
tea administrației orașului, să soluționeze numeroase probleme sociale ale 
chișinăuienilor și să dezvolte capitala în 2018 și în anii următori. Iată doar 
câteva dintre deciziile importante.

COMPENSAȚII PENTRU TRANSPORT

40%

2000
lei

COMPENSAȚII  
PENTRU ACHITAREA FACTURILOR 
LA ENERGIA TERMICĂ

LE-AU FOST ACHITATE 
DIFERENȚA DATELOR 
DE LA CONTOARELE 
DE APĂ

15000
DE FAMILII

PROIECTELE  NOASTRE

ATENȚIE! Dacă în curtea dumneavoastră aveți probleme cu pretura, 
primăria sau o oarecare chestiune a fost blocată în birourile primăriei 
- contactați secretariatul fracțiunii la numărul de telefon 
022-201-545 Vom încerca să vă acordăm sprijinul necesar!

Adaos la salariul educatoarelor, bucătarilor, asistenților 
medicali - 50%, începând cu 1 septembrie.

50% ADAUS
PENTRU FUNCȚIONARII GRĂDINIȚILOR
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TRANSMISIUNI DIRECTE
Am obținut transmisiunea în direct a tuturor 
ședințelor și a tuturor comisiilor Consiliului mu-
nicipal pentru a face procesul decizional mai 
transparent. Arhiva oricărei ședințe poate fi vi-
zualizată pe Internet.

TRANSPAREN Ă, 
ANTI-CORUPȚIE, EFICIENTIZARE

TRANSPORT 
ECOLOGIE, CCL

În ultimul timp, fracțiunea Partidului 
Socialiștilor a modificat complet 
ordinea de zi a Consiliului municipal și 
a prezentat mai multe idei, inițiative și 
soluții. Dezvoltarea orașului este îm-
piedicată de corupția fără precedent 
și de furtul liberalilor. Au fost luate 
mai multe decizii, dintre care unele au 
fost deja implementate, pentru a era-
dica corupția și a optimiza activitatea 
primăriei.

A fost dezvăluită schema frauduloasă a Partidului Li-
beral, condusă de primarul Chirtoacă și colegul său de 
clasă Gamrețchi privind organizarea locurilor de par-
care în Chișinău. Anume consilierii socialiști la ședința 
CMC au supus problema dezbaterii și s-au adresat în 
instanță și la Centrul Național Anticorupție!

SOCIALIŞTII AU DAT CURS „DOSARULUI CHIRTOACĂ”

În ce constă schema frauduloasă a lui Chirtoacă?
Reamintim că la Chișinău se planifica organizarea locurilor de parcare la un preț de până 
la 15 lei pe oră. Din veniturile primite, 13% trebuia să le primească personal primarul 
Chirtoaca si alte 13% - colegul său Gamrețchi. Daunele cauzate de implementarea acestui 
proiect ar putea ajunge la 1 miliard de euro!

Am lucrat la crearea condițiilor pentru încheierea contrac-
telor directe ale consumatorilor cu „Apă-Canal” pentru a 
exclude din facturi volumul suplimentar de apă consuma-
tă. Deja 10 blocuri au încheiat astfel de contracte.

CONTRACT DIRECT CU ”APĂ-CANAL”

Am contribuit la păstra-
rea funcționalității 
CET-1, care a redus 
cheltuielile cu 80 de 
milioane de lei pe an, 
ceea ce a permis evitar-
ea majorărilor esențiale 
a tarifelor, așa cum își 
dorea guvernarea.

TRANSPORT 
Am elaborat un pro-
gram de achiziționarea și 
asamblare a autobuzelor.

REDUCEREA 
COSTURILOR 
SECTORULUI 
ENERGETIC

TRANSPORTUL PUBLIC 
NOCTURN
Am implementat conceptul de trans-
port pe timp de noapte, și anume 
circulația rutelor de troleibuz până la 
ora 02.00.

SOLUȚIONAREA PROBLEMEI DEȘEURILOR
Am inițiat închiderea unui depozit de deșeuri neautorizat și 
periculos la Bubueci și evacuarea gunoiului într-un depozit de 
deșeuri amenajat la Țînțăreni. Am alocat 10 milioane pentru 
dezvoltarea Țînțăreniului și Bubuieciului, și 12 milioane pentru 
achiziționarea unei stații pentru purificarea filtrelor din Bubu-
ieci, care deja se instalează.

ILUMINATUL STRADAL
Am elaborat și suntem în faza de im-
plementare a unui program cu privi-
re la iluminatul parcurilor și spațiilor 
publice.

REFORMA CCL
Lucrăm la dezvoltarea programului 
de reformă a sitemului CCL în  mu-
nicipalitate

ILUMINATUL ȘI AMENAJAREA 
PARCURILOR
Am început activitățile de organizare a iluminatului 
în parc și organizarea de parcele cu flori  în capitală.

PROGRAMUL 
DE REABILITARE 
A SPAȚIILOR 
PUBLICE
Au fost pregătite pro-
grame complexe pentru 
reabilitarea pasajelor 
subterane, stațiilor, ha-
vuzurilor și altor spații 
publice.

REGULAMENTUL ZONELOR 
VERZI
Am elaborat și am adoptat Regulamentul 
privind zonele verzi, care interzice orice 
activități desfășurate în parcuri și spațiile 
verzi.

PROGRAMUL DE REABILITARE A 
ZONELOR VERZI 
Am elaborat un program de reabilitare a 
teritoriilor între blocuri, a zonelor verzi și 
surselor de apă.

NU VOTĂRII LA PACHET!

DEPISTAREA „SCHEMELOR”
La examinarea proiectelor 
de decizii, depistăm și pu-
blicăm multe scheme corup-
te. De asemenea, informăm 
imediat Centrul Național 
Anticorupție și Procuratura 
Generală (au fost deconspi-
rate mai mult de 2000 de 
„scheme”).

TERENURI 
ȘI PROPRIETĂȚI – 
DOAR PRIN LICITAȚII
Am insistat ca vanzarea de 
terenuri să se efectueze NU-
MAI prin licitații publice și 
prin licitații de proprietate 
publică. Crearea unui registru 
unic de proprietate publică, 
care va fi propus pentru în-
străinare și privatizare. Noi nu 
suntem adepții vînzărilor de 
terenuri municipale și con-
siderăm acest fapt drept o 
ultimă soluție, dar trebuie să 
cunoaștem că peste 6 miliar-
de de lei reprezintă pagubele 
cauzate de liberali în ultimii 
ani orașului ca urmare a în-
străinării ilegale a terenurilor 
și a proprietății.

BUGET 
ȘI PLANIFICARE
Am obținut aprobarea 
bugetului capitalei pînă 
la sfârșitul anului, pen-
tru prima dată în 10 ani, 
am lucrat mai mult de 
jumătate de an în acest 
sens cu toate structuri-
le. În toți acești ani, pri-
marul Dorin Chirtoacă a 
repartizat fără nici o co-
ordonare cu cineva, fon-
durile bugetare, firmele 
liberale au cîștigat toate 
licitațiile. 

OPTIMIZAREA 
ȘI COMPETENȚA
Solicităm optimizarea chel-
tuielilor Primăriei Chișinău, 
concursuri obligatorii pentru 
ocuparea posturilor, criteriul 
principal ar trebui să fie pro-
fesionalismul. Lucrăm la im-
plementarea unui sistem unic 
de gestionare a documen-
telor electronice și principiul 
”Ghișeul unic”, deoarece mii 
de oameni și întreprinderi 
așteaptă luni și ani luarea de-
ciziilor pentru care oficialii cer 
mită.

RAPORTARE 
ȘI CONTROL
Pentru prima dată, șefii 
direcțiilor au început să prezin-
te rapoarte semestriale privind 
executarea bugetului pentru 
fiecare direcție, precum și pla-
nuri detaliate pentru anul ur-
mător.

Socialistii au învățat toti consilierii - toate proiectele de decizii sunt studiate 
si votate separat, nu “la pachet”.

TROLEIBUZ  
PÎNĂ LA ORA 2 NOAPTEA
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REGIUNI

- În cadrul campaniei naţionale de susţinere a şcolarizării, pro-
movate de Fundaţia de Binefacere „Din Suflet”, la Hînceşti a 
fost organizată distribuirea de seturi de rechizite şcolare pentru 
copiii din categorii social-vulnerabile ale populaţiei.

- Circa 500 de pensionari şi veterani au beneficiat de asis-
tenţă din partea Fundaţiei de Binefacere a Primei Doamne, Galina 
Dodon.

- Familia Harcenco a primit cheile de la o casă nouă cu 5 odăi, 
în satul Bozieni, raionul Hînceşti.

Totodată, casa a fost înzestrată cu tot necesarul: mobilă, frigi-
der, aragaz şi maşină de spălat automată.

- Grădiniţa de copii din comuna Oneşti, unde primar a fost 
ales socialistul Iurie Rotaru, a beneficiat de asistenţă financiară în 
valoare de 130 mii de lei de la Fundaţia de Binefacere „Din Su-
flet”, în cadrul acţiunii sociale naţionale de asistenţă a grădiniţelor 
de copii din ţară.

Socialiștii sunt un partid al poporului. În toate raioanele ţării, principala prioritate a partidului, consilierilor, deputaţilor, 
activiștilor de rînd o reprezintă cetăţenii de rînd, nevoile și problemele acestora, dezvoltarea orașelor și satelor. 
Din ediţie în ediţie vă relatăm despre activitatea PSRM în teritorii, în diferite raioane, orașe și sate. În toată ţara, cu 
contribuţia socialiștilor, se oferă asistenţă pentru zeci și sute de mii de oameni, este reabilitată infrastructura, sunt 
construite noi obiecte. Vă prezentăm doar cîteva exemple elocvente privind activitatea desfășurată de PSRM în teritorii.

Printre inițiativele legislative înregistrate de deputatul 
Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandru Suhodolschi:

Datorită socialiştilor, în ultimul an s-a acordat 
asistenţă în proiectarea apeductului şi sistemului de 
canalizare în raion, au fost finanţate lucrările de re-
paraţie şi reabilitare a gimnaziului „S. Demirel” şi 
de dotate cu mobilă şi utilaj necesar a liceului din 
s. Beşalma. Este în desfăşurare lucrul cu tineretul – 
tinerii şi tinerele din Comrat, alături de tineretul din 
întreaga ţară, au avut posibilitatea să participe la di-
verse evenimente internaţionale pentru tineret, să vi-
ziteze mai multe forumuri internaţionale: Festivalul 
mondial al tineretului şi studenţilor din oraşul Soci, 
Forumul de tineret din Rusia „Teritoriul sensurilor de 
pe Kliazma”. Forumul studenţesc din oraşul Kursk.

MAI APROAPE DE OAMENI

NISPORENI

HÎNCEȘTI

Organizaţia raională a PSRM din Nisporeni organizează cu regularitate evenimente de susţinere socială 
a locuitorilor raionului.

LEGISLAȚIE

Инфраструктурные проекты, реализованные социалистами 
совместно с Исполкомом Гагаузии и Примэрией мун. Комрат.

 ИНФРАСТРУКТУРА
Proiecte de infrastructură, realizate de socialiști în comun cu Comitetul 
Executiv al Găgăuziei și Primăria mun. Comrat.

INFRASTRUCTURĂ

Legea „Cu privire la Camera 
Publică a Găgăuziei”.

Amenajarea 
trotuarelor noi

Legea „Cu privire la susţinerea 
mamei, la naşterea copilului”.

Construcţia unui apeduct 
nou în raionul uzinei de 
cărămidă din or. Comrat.

Legea „Cu privire la protecţia sănătăţii cetăţenilor UTA Găgăuzia”.

Drept răspuns la iniţiativa comună cu Başcanul Găgăuziei, Direcţia 
raională investiţii capitale a alocat 1,6 mln. lei pentru proiectarea 
şi construcţia reţelelor de alimentare cu gaze, energie electrică, 
apă şi a staţiilor locale de epurare a apei pentru grădiniţa nr. 1 din 
Comrat.  

Construcţia de sisteme de 
drenaj pe străzile Cikalov, 
Moscovei, Cotovschi.

A fost începută construcţia a 
trei terenuri de joacă pentru 
copii şi terenuri sportive. 

GRĂDINIŢA DE COPII „ANDRIEŞ”
din or. Nisporeni a beneficiat de un teren de joacă nou

FAMILIE CU 17 COPII.
Familia Tertiuc din or. Nisporeni a primit toate 
materialele necesare pentru reparaţia acoperişului.

SOCIALIȘTII

- Au fost finalizate lucrările de 
reabilitare a străzii Jukovski.

- A fost efectuată reparaţia caro-
sabilului străzii Trudovaia.

- Au fost semnate acorduri de intenţii de colaborare între Basarabeas-
ca şi localitatea Jeleznogorsk, regiunea Kursk (Rusia).

- A fost semnat acordul de colaborare între raionul Basarabeasca şi 
raionul Smolevici din Belarus.

BASARABEASCA

COMRAT
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UNIUNEA EURASIATICĂ 

În ciuda amplorii economiilor... toată lumea înțelege că proporțiile economi-
ei rusești sunt mult mai mari decât amploarea economiilor tuturor celorlalte sta-
te... fiecare dintre țările noastre are un singur vot, iar atunci când luăm deciziile, 
avem consens. Nicio chestiune nu poate fi adoptată la nivelul premierilor sau 
vicepremierilor, sau a președinților, dacă cel puțin unul se pronunță împotrivă.

Anul 2017 a fost crucial în relațiile dintre Moldova și UEEA. Până în 2017, 
nu am avut niciun contact. A fost o mare onoare pentru noi, când în ianua-
rie 2017, Igor Dodon, în cadrul primei sale vizite în Federația Rusă, a fost la 
Comisia economică eurasiatică. Am avut tratative și s-a propus să semnăm 
Memorandumul de colaborare. L-am semnat în aprilie curent, după care a fost 
creat un grup de lucru. Am avut deja două ședințe. În acest an se lucrează foarte 
activ. Suntem bucuroși că Moldova s-a adresat pentru statutul de observator. 
Toți președinții au salutat această inițiativă. Igor Nicolaevici a participat deja 
la două ședințe ale Consiliului suprem al UEEA și a fost invitat la ședințele de 
anul viitor.

În acest an, cu eforturile președintelui țării Igor Dodon, s-a început 
apropierea de Uniunea Economică Eurasiatică (UEEA): a fost semnat 
memorandumul de colaborare, dar și depusă cererea care îi va permi-
te Moldovei să primească statutul de observator în cadrul instituției.

Care sunt particularitățile și avantajele aderării la Uniune și ce va 
câștiga Moldova din această cooperare? Despre aceasta a vorbit 
pentru canalul ”NTV Moldova”, Tatiana Valovaia, membru al Cole-
giului comisiei economice eurasiatice. Iată principalele fragmente ale 
conversației.

Noi avem libera circulație a forței de muncă. Recent, la UEEA s-au ală-
turat Armenia și Kîrgîzstan, și statutul migranților din aceste țări s-a schim-
bat momentan. Dacă anterior, cetățeanul kârgâz sau armean trebuia să pri-
mească dreptul de a lucra, să susțină examene și altele, atunci acum, colegii 
noștri vin, își găsesc de lucru, încheie contracte de muncă și lucrează. Nu 
mai are nevoie de nicio permisiune.

Obținerea statutului de observator și a contactelor conduc la faptul că 
agenții noștri economici încep să se întrebe: cum putem construi un dialog 
economic cu Republica Moldova? Ei încep să vadă avantajele economice 
ale acesteia. Și desigur că ei vor fi pregătiți să examineze proiecte.

Anul 2017 a fost crucial datorită lui Igor Dodon. El lucrează activ la acest 
subiect, noi colaborăm activ cu aparatul președintelui, cu businessul. Dar, 
suntem interesați și de dialog cu structurile guvernamentale ale Moldovei. 
Suntem absolut deschiși pentru dialog, nu suntem o organizație politizată, 
și suntem deschiși pentru orice format. Orice format de participare vorbește 
despre faptul că și din partea noastră este înțelegerea că este un stat prieten, 
un popor prieten, un business prietenesc.

Noi dorim ca, datorită acestui statut, RM să aibă posibilitatea să parti-
cipe la discutarea chestiunilor de care este interesată, pentru ca să se ex-
pună asupra reglementării tehnice pentru producția de care este interesată, 
chestiunilor vamale. Am invita cu plăcere reprezentanții moldoveni. De ce 
Moldova să nu aibă un reprezentant permanent pe lângă Comisia economică 
eurasiatică?

În cadrul UEEA, noi nu aplicăm taxele la export unul altuia, acest fapt 
este o componentă esențială la stabilirea prețului la gaz și petrolul rusesc. Iar 
atunci când un stat intră în UEEA sau declară că este pe această cale, atunci 
companiile rusești nu vor mai percepe această taxă.

MINISTRUL ECONOMIEI AL UEEA

TATIANA VALOVAIA, 
DESPRE ESENȚA UNIUNII 
ECONOMICE EURASIATICE 

TOATE ȚĂRILE SUNT EGALE

LIBERA CIRCULAȚIE 
A FORȚEI DE MUNCĂ

INVESTIȚIILE

PREȚUL LA GAZ

MOLDOVA ÎN UEEA 

STATUTUL DE OBSERVATOR

UEEA ESTE DESCHISĂ SPRE DIALOG

ACORDUL CU PRIVIRE LA UNIUNEA 
ECONOMICĂ EURASIATICĂ

PRINCIPALELE SCOPURI ALE UNIUNII ECONOMICE EURASIATICE

crearea condiţiilor necesare 
pentru o dezvoltare 
stabilă a economiilor 

statelor-membre în scopul 
creşterii nivelului de trai al 

populaţiei acestora  

tendinţa spre 
formarea unei pieţe 
comune de produse, 

servicii, capital 
şi resurse de muncă 

în cadrul Uniunii

modernizarea, 
cooperarea 

şi creşterea amplă 
a competitivităţii 

economiilor 
naţionale 

în condiţiile 
economiei globale 

182,2 20,3

1,6 170

POPULAŢIE SUPRAFAŢĂ

LUNGIMEA TOTALĂ 
A DRUMURILOR AUTO

LUNGIMEA TOTALĂ 
A LINIILOR DE CALE 
FERATĂ

MLN. PERSOANE

ACTIVIZAREA DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE A COMPLEXURILOR INDUSTRIALE ALE ŢĂRILOR-MEMBRE 

PRINCIPALELE SARCINI ALE UEEA

SUBSTITUIREA IMPORTURILOR DE MĂRFURI INDUSTRIALE PE PIAŢA COMUNĂ  

CREŞTEREA EXPORTURILOR  DE PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE PRELUCRARE

MLN. KM.2

MLN. KM. MII KM.

1
2
3
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Golovatiuc: Alegerea nu stă între Est și Vest, 
dar în viitorul economiei Moldovei

Moldova nu trebuie să aleagă între un modele estic sau altul vestic, ci trebuie să 
aibă propriul model de dezvoltare, care să se axeze pe standardele de calitate și 
asigurarea socială a cetățenilor.

Opinia aparține deputatu-
lui Partidului Socialiștilor din 
Republica Moldova, Vladimir 
Golovatiuc și a fost făcută în 
cadrul dezbaterilor publice cu 
tema: „Modelul Estic și mo-
delul Vestic pentru Moldo-
va: diferențe, avantaje, deza-
vantaje. Șansele „Căii a treia”, 
organizate de Agenția de presă 
IPN și Radio Moldova.

Deputatul socialist a de-
clarat că modelul Estic și 
Vestic sînt „inexistente”, iar 
Moldova trebuie să aibă mo-
delul propriu de dezvoltare. 
„Trebuie să preluăm tot ce e 
mai bun din Occident și Ori-
ent, lucruri ce funcționează 
bine, însă Moldova trebu-
ie să meargă pe o cale pro-
prie, să dezvolte economia 
în așa fel ca aceasta să răs-
pundă realităților de aici”, a 
spus deputatul. El a precizat 
că deseori sînt aprobate legi 
ce corespund normelor eu-
ropene, dar în final acestea 

nu funcționează în realitățile 
Republicii Moldova pentru 
că este nevoie de un model 
individual de dezvoltare a 
statului. În opinia sa, alege-
rea nu stă între Est și Vest, dar 
în viitorul economiei Moldo-
vei și ce fel de economie va 
adopta cînd se va orienta spre 
UE sau Rusia.

Potrivit lui, nu este ade-
vărat că PSRM vrea să pună 
piedici în procesul de integra-
re europeană. „Am formulat 
clar la ce ne așteptăm de la 
UE și ce avantaje avem de la 
colaborarea cu ea. Totodată, 
știm că integrarea în Uniunea 
Euroasiatică va permite să 
soluționăm problemele eco-
nomice, să reluăm exporturile 
pe piața estică și să recîștigăm 
piața Federației Ruse. Me-
reu vorbim de pragmatism și 
realism. Anume aceste două 
principii trebuie respectate 
în alegerea modelului pro-
moldovenesc de dezvoltare. 

Trebuie să luăm ce e mai bun 
în lume și să implementăm în 
interesul poporului, pentru că 
acum avem creștere economi-
că fără dezvoltare, dar ne do-
rim dezvoltare pentru business 
și cetățeni”, a spus deputatul 
socialist.

În aceeași ordine de idei, 
acesta a amintit că acum cinci 
ani la Chișinău a fost orga-
nizată o masă rotundă de că-
tre mai multe organizații ale 
societății civile la care s-a 
discutat aderarea la UE ver-
sus Uniunea Vamală. La acea 
reuniune, reprezentanții UE 

vorbeau despre beneficiile 
apropierii de UE, inclusiv re-
ducerea prețurilor de consum, 

creșterea PIB-ului etc. ”În 
realitate însă, după cinci ani, 
cetățenii nu trăiesc mai bine 
în pofida miliardelor de dolari 
și euro primiți sub formă de 
granturi și împrumuturi. Nu 
s-au construit uzine și nici nu 

a fost redus 
nivelul sără-
ciei în rîndul 
p o p u l a ț i e i . 
Ba dimpotri-
vă, în ultimii 
ani nivelul de 
corupție este 
în creștere, 

din sistemul bancar a fost fu-
rat miliardul, iar în ultimii 
trei ani a dispărut parteneria-

tul strategic cu Rusia”, a spus 
Vladimir Golovatiuc.

Potrivit lui, nu este co-
rect să se vorbească despre 
o creștere a exportului mol-
dovenesc în UE ca urmare a 
creșterii producției, pentru că 
de fapt este vorba despre pro-
dusele care nu mai pleacă pe 
piața rusă și care sînt reorien-
tate spre UE. Și faptul că mol-
dovenii primesc tot mai mulți 
bani din afară, dar ezită să-i 
convertească în lei, demon-
strează că aceștia nu văd în 
viitor o stabilitate economică 
în țară și pînă și economiile pe 
care le au în lei le convertesc 
în valută.

MOLDOVA TREBUIE SĂ-ŞI 
URMEZE CALEA PROPRIE, 
SĂ-ŞI DEZVOLTE ECONOMIA 
ASTFEL CA EA SĂ CORESPUNDĂ 
REALITĂŢILOR LOCALE

Ce au propus socialiștii în sfera politicii bugetar-fiscală: 
Trei etape Impozit  0% Scutire Rata TVA NU  taxelor rutiere

1. Introducerea impo-
zitării progresive în trei 
trepte (7%, 18% și 25%) 
pentru persoanele fizice, 
în funcție de valoarea ve-
nitului anual.

2. Impozitul pe venit zero 
pentru persoanele juridice, ferme 
țărănești (fermierii) și întreprin-
zătorii individuali, cu condiția ca 
veniturile să fie investite în dez-
voltarea producției proprii.

3. Scutirea de la 
impozite pentru per-
soanele fizice care 
primesc venituri sub 
nivelul minim de 
existență.

4. Reducerea cotei TVA la 5% 
pentru plata gazelor naturale, pre-
cum și o rată standard de TVA de 
20% pentru toți agenții economici 
care vor rambursa a TVA în termen 
de 5 zile.

5. Scutirea vehiculelor înma-
triculate în Republica Moldova de 
la impozitul pentru folosirea dru-
murilor și redistribuirea din contul 
impozitului în costul combustibi-
lului și al altor impozite.

Socialiștii au propus amendamente la buget pentru finanțarea obiectelor importante de infrastructură socială. Numărul 
de obiecte include grădinițe, case de cultură, școli, drumuri și trotuare, teatre, rețele de alimentare cu apă etc. Vă 
prezentăm doar câteva dintre propuneri:

Socialiștii au propus amendamente la bugetul țării - 
proiectele sociale importante trebuie finanțate

OR.CHIȘINĂU
FINALIZAREA REPARAȚIEI 
TEATRULUI „DE PE 
STRADA TRANDAFIRILOR”

OR. OCNIȚA
RECONSTRUCȚIA 
ETAJULUI 2 ȘI 3 A CASEI 
DE CULTURĂ  
1 673 016 LEI

OR. CAHUL
REPARAȚIA CAPITALĂ A ȘCOLII 
MEDII ”DIMITRIE CANTEMIR”

OR. OCNIȚA
CONSTRUCȚIA TERENULUI 
DE JOACĂ PENTRU COPII 
80 000 LEI

SATUL UNGURI 
ILUMINATUL STRADAL  
400 000 LEI

SATUL DOLINNOE 
REPARAȚIA CASEI DE CULTURĂ 
1 200 000 LEI

SATUL MARCĂUȚI 
REPARAȚIA CAPITALĂ A 
CASEI DE CULTURĂ 
239 990 LEI

SATUL COTIUJENI
REPARAȚIA TAVANELOR ÎN CASA DE 
CULTURĂ 425 885 LEI

SATUL COTIUJENI
REPARAȚIA CAPITALĂ A 
TROTUARULUI 653 342 LEI

OR. BRICENI
IZOLAREA PEREȚILOR ÎN GRĂDINIȚA 
DE COPII ”ALBINUȚA” ȘI APLICAREA 
TENCUIELII COLORATE 691 265 LEI

SATUL UNGURI 
REPARAȚIA CASEI DE CULTURĂ 
120 000 LEI

RESTAURAREA BLOCURILOR 
ÎNSTRĂINATE ALE GRĂDINIȚEI DE 
COPII ”GHIOCEL”  
400 000 LEI OR. OCNIȚA

REPARAȚIA CAPITALĂ A 
CULOARELOR GRĂDINIȚEI 
DE COPII ”GHIOCEL” DIN  
250 000 LEI

SATUL HULUBOAIA 
CONSTRUCȚIA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ 
CU O LUNGIME DE 10678 METRI 
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Pentru inițiativa PDM, inclusiv unui 
grup de foști deputați ai PCRM, cei care au 
fost promovați de Vladimir Voronin au votat 
în două lecturi 61 de deputați. Proiectul de 
lege, care chipurile vizează îmbunătățirea 
securității informaționale din țara noastră, 
presupune interzicerea difuzării de că-
tre canalele de televiziune din Moldova, 
a știrilor, programelor analitice și a pro-
gramelor cu caracter militar emise în 
țările care nu au semnat Convenția euro-
peană privind difuzarea transfrontalieră. În 

primul rînd, se referă la Federația Rusă.
Categoric împotriva proiectului de lege 

au fost socialiștii. Anterior, ei au declarat că 
această inițiativă este îndreptată, în primul 
rînd, împotriva cetățenilor țării, precum și 
împotriva statalității Republicii Moldo-
va. La ședința Parlamentului, fracțiunea 
PSRM a cerut excluderea de pe ordinea de 
zi a ședinței a proiectului de lege scandalos, 
însă majoritatea deputaților nu au susținut 
această idee, iar unii în genere au propus să 
fie interzise canalele de televiziune rusești.

PROGRAMELOR DE TELEVIZIUNE 
RUSEȘTI ÎN MOLDOVA

Vlad Batrîncea: Nu veți obține dragostea 
alegătorilor prin interdicții

Țîrdea despre ”interzicerea propagandei”: 
Vă declarați democrați, dar călcați în picioare 
fundamentele democrației

Președintele nu va semna 

Secretarul executiv al 
Partidului Socialiștilor, 
Vlad Batrîncea a numit pro-
iectul de lege al Partidului 
Democrat privind interzi-
cerea programelor de tele-
viziune rusești în Moldova 
categoric anti-european și 
a subliniat că nu în zadar 
în 2015 a primit o concluzie 
negativă din partea OSCE. 
El a menționat, de aseme-
nea, că nu exclude implica-
rea externă în această ches-
tiune.

”Cineva din Washington are un buton. L-a apăsat – și aici imediat 
au ridicat mîinile. Dar este ilegal “, a spus el. Batrîncea a enumerat 
țările care nu au semnat sau ratificat Convenția europeană cu privire 
la televiziunea transfrontalieră.

”Acest proiect va provoca un scandal diplomatic. El se referă nu 
numai la Rusia, ci și la multe țări partenere. Voi ați vrut să loviți Ru-
sia, dar ați lovit în paralel 14 țări partenere. Puteți numi acest lucru 
cum doriți, dar nu integrare europeană. Ați eșuat-o deja. Voi inventați 
un inamic extern “, a adăugat el.

Deputatul PSRM a reamintit, de asemenea, că Republica Moldova 
ocupă locul 5 în lume în ceea ce privește nivelul de acces la Internet. 
70% din populație se informează de pe Internet. Oamenii au teleco-
menzi și aleg la ce să se uite, a adăugat el.

”Poate doriți să vi se adune 2 milioane de telecomenzi și să stați 
în oficiul PDM să decideți ce canal să conectați? Dacă nu puteți con-
vinge cetățenii să vă voteze, nu veți obține prin nici o interdicție ca 
oamenii să vă iubească. Credeți că aveți un rating scăzut datorită fap-
tului că oamenii se uită la știri seara?”, a conchis el.

Potrivit deputatului PSRM, Bogdan Țîrdea, motivația politică a legii seamană mai de-
grabă cu un text compus la Costiujeni. 

”Cică pentru a asigura securitatea spațiului informațional! Pai nu PDM-ului aparțin postu-
rile TV PRIME, STS, MUZ-TV,  și mai nu știu ce? Să înțeleg că 11 ani la rînd ați promovat 
propaganda rusească, ați  distrus securitatea informațională a statului, iar începînd de azi, v-ați 
razgîndit? Și sunteți gata să purtați răspundere penală pentru asta?”, s-a interesat Țîrdea. Potrivit 
deputatului, fundamentarea juridică depășește orice limită a absurdului. Țîrdea a observat că nu 
există nici un document internațional, convenție unde se definește clar termenul de propagandă 
și de asemenea a reamintit că nici un stat european sau civilizat nu a interzis mass-media rusă. 
”Arătați-mi vreo asociație jurnalistică europeană, care v-a sprijinit demersul? Nu aveți?  Va arăt 
eu. La 26 iulie 2016 secretarul general al Federației Europene a Jurnaliștilor, Ricardo Gutierrez, 
s-a expus cu vehemență contra luptei cu propaganda prin metoda interdicțiilor! Dar poate aveti 
vreo expertiză OSCE, a Consiliului Europei, care are atitudine pozitivă față de acest proiect? 
Cel puțin una! Eu însă vă pot arăta expertiza Consiliului Europei din 22 iulie 2015 – profund 
negativă. Pe 11 septembrie 2016 CE și-a păstrat poziția. Vă pot arăta și expertiza OSCE din iulie 
2015. În septembrie 2016 ea este mai dură decît prima. Altfel spus, vă declarați proeuropeni, dar 
mergeți contra recomandărilor europene? Vă declarați democrati, și călcați în picioare funda-
mentele democrației și-n primul rînd, pluralismul de opinii?”, s-a interesat Țîrdea.

Deputatul a menționat de asemenea că această inițiativă contravine opiniei majorității 
cetățenilor moldoveni care nu au cerut intoducerea cenzurii. Mai mult, potrivit socialiștilor, 
ei sunt îngrijorați de furtul miliardului și de 
consecințele acestuia. ”Am văzut cum oa-
menii la mitinguri au cerut întoarcerea mili-
ardului, pe care l-ați furat tot voi, pensii de 
300 de euro și salarii de 500 euro, pe care 
le-ați promis tot voi în 2009, și alegeri an-
ticipate parlamentare, ca să scape de voi. Și 
dacă măriile voastre, detestați de  circa 90% 
populație, considerați că aveți dreptate, vă 
propun un exercițiu democratic foarte sim-
plu. Referendumul cu o singură întrebare: 
”Sunteți pentru interzicerea propagandei 
ruse sau pentru interzicerea propagandei 
PD, deci și a PD? Cred că raspunsul îl știți”, 
a menționat Țîrdea. 

„În primul rînd, nu voi semna (nu voi promulga) în nici un caz, acest proiect de lege. În al doilea rînd, orice 
încercări de a „pune beţe în roate” cooperării şi dialogului stabilit la nivel de şefi de state între Federația Rusă 
şi Republica Moldova, comise de Partidul Democrat şi sateliţii săi în decursul acestui an, în final s-au dovedit a 
fi un eşec total. În al treilea rînd, aprecierea acţiunilor regimului actual, inclusiv a acestor iniţiative, va fi făcută 
nu de către înalții demnitari de la Bruxelles, Washington, ci de către cetăţenii Moldovei, la alegerile următoare, 
cînd acest regim va deveni istorie.” a declarat șeful statului.

proiectul de lege privind interzicerea 
emisiunilor ruse în Moldova

CRONICĂ

INTERDICȚIE
PDM A DECLARAT UN RĂBOI INFORMAȚIONAL RUSIEI
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Deputații Partidului Socialiștilor, în cursul unei 
conferințe de presă au supus criticii dure poziția 
autorităților privind tarifele la gaze pentru cetățenii 
țării. Socialiștii sunt siguri: prețul de cumpărare curent 
permite reducerea prețului de cel puțin două ori. Și asta 
trebuie făcut!

”Am dori să acordăm o atenție specială tarifului la 
gaze pentru consumatori. Din 2010 până în prezent, 
tariful la gaz din rețea pentru populație a fost majorat 
cu circa 80%. În același timp, prețul gazelor livrate de 
Gazprom în Moldova a scăzut mai mult de două ori în 
această perioadă. „Moldova-Gaz” plătește pentru ga-
zul vândut de Gazprom 174 dolari pentru 1 mie de me-
tri cubi de gaz, iar populația plătește „Moldova-Gaz” 
346$. Cheltuielile suplimentare ale distribuitorilor de 
gaze – sunt mai mult decât duble!”, consideră deputa-

tul Vladimir Golovatiuc. 
De asemenea, socialistul a menționat că reducerea 

prețului la gaze de la 400 dolari în 2012-2013 la un 
preț de 174$ în acest an, care va fi valabil până în 2019, 
a fost posibilă printr-un contract încheiat în 2007 de 
Zinaida Greceanîi - document, care a fost criticat în 
mod activ de guvernarea actuală. Cu toate acestea, în 
pofida scăderii prețurilor la gaze pentru Moldova, cos-
tul serviciului a rămas la fel de ridicat pentru consu-
matorul final. 

”Realitatea e dură: Moldova plătește 174 $, 
populația - 346 $. Noi insistăm ca ANRE să reducă ur-
gent tarifele la gaze, deoarece este o situație anormală 

atunci când oamenii plătesc de două ori mai mult decât 
costul acestuia”, a adăugat deputatul.

Secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrîncea, la 
rândul său, a menționat că „Moldova-Gaz” folosește 
încă o schemă de sărăcire a populației.

”Majoritatea cetățenilor nu își pot permite achita-
rea acestor facturi. Guvernul nu ar trebui să permită 
ANRE să vândă gaze naturale consumatorilor finali la 
costul dublu al gazelor”, a declarat Batrîncea. 

Menționăm că prețul gazelor naturale reprezintă 
baza pentru determinarea costului altor servicii impor-
tante pentru populație, inclusiv agentul termic, precum 
și a prețurilor pentru bunurile de primă necesitate.

Tariful la gaze 

DE 2 ORI!
TREBUIE REDUS 

174 dolari achită pentru 1 mie de metri cubi de gaz MOLDOVA (statul)
346 dolari achită pentru 1 mie de metri cubi de gaz CETĂȚENII (consumatorii)

În pofida declarațiilor autorităților și a datelor oficiale privind creșterea 
economică, situația din economie rămâne extrem de dificilă. La politica 
realizată de guvern businessul autohton reacționează prin închiderea 
întreprinderilor, iar investitorul străin nu vine. În ultimii doi ani, în Moldova 

se reduc cheltuielile reale ale populației. Oamenii economisesc pentru a 
supraviețui. Motivul este creșterea necontrolată a prețurilor și a tarifelor 
în absența unui sistem adecvat de susținere a segmentelor vulnerabile ale 
populației.

MAJORĂRII 
PREȚURILOR

SOCIALIȘTII SOLICITĂ 
SĂ FIE OPRIT GENOCIDUL 
SOCIAL AL POPULAȚIEI 
LANSAT DE GUVERN

Cât de mult au crescut prețurile timp de 8 ani (2009-2017):

NU !
la ouă la roșii

la struguri

pentru serviciile de 
îngrijire a sănătății tariful pentru 

transportul 
feroviar 

la fructe

la unt și ulei vegetal, precum și la 
zahăr au crescut cu 

serviciile locativ-comunale 

energia electrică 

apă și canalizare 

apa caldă 

încălzirea 
centrală 

78-85%

+100% +82% +150% +110%

+70%

de 2,1 ori de 4,6 ori

de 3,8 ori

de 2,2 ori
de 2,5 ori

de 2,7 ori
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ISTORIA

A FOST PREZENTATĂ A DOUA SERIE A FILMULUI „ISTORIA MOLDOVEI”
Premiera a avut loc în cadrul ceremoniei solemne 

de sărbătorire a 100 de ani de la formarea Republi-
cii Democratice Moldovenești. După cum a remarcat 
președintele Igor Dodon, la inițiativa și sub patronajul 
căruia a fost filmată lucrarea, a doua serie a peliculei 
din trei serii „Istoria Moldovei” cuprinde perioada sec. 

VI până la începutul sec. XIX, de la premisele creării 
Țării Moldovei până la alipirea unei părți la Imperiul 
Rus. Relatarea despre crearea Țării Moldovei este ex-
pusă prin soarta și activitatea domnitorilor săi: Bogdan 
I, Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Vasilie Lupu 
și alții. În film, pentru prima oară apare informația, la 

care a avut acces până acum doar un cerc restrâns de 
profesioniști. Echipa de filmare a plecat iarăși în drum 
pentru a căuta amprentele Moldovei. Filmările au avut 
loc în România, Turcia și desigur în Moldova.

Filmul poate fi vizionat pe Youtube, 
accesînd „Istoria Moldovei. Partea 2”.

Ideea creării filmului docu-
mentar aparține președintelui 
Igor Dodon. El singur este pasi-
onat de istorie și susține proiec-
tele îndreptate spre cunoașterea 
ei, ajută la editarea cărților, 
desfășoară conferințe științifice, 
la care participă specialiști din 
Moldova și de peste hotare.

Premiera a avut loc pe 13 
noiembrie, exact la un an de 
când Igor Dodon a fost ales 
președinte al Republicii Moldo-
va. Filmul a fost vizionat deja 
de peste 300 mii de oameni la 
televizor și pe YouTube. A doua 
serie abia începe drumul său 
către spectatori. Pentru prima 
dată, a fost proiectată la mani-
festarea dedicată 100 de ani de 
la formarea Republicii Demo-
cratice Moldovenești.

De ce film documentar? Este 
un imperativ al timpului. Din pă-
cate, se citește tot mai puțin. Și 
următoarea carte, oricât de cap-
tivantă ar fi, va primi mult mai 
puține aprecieri decât filmul. Iar  
reacție este. Diferită. De la criti-

că constructivă până la negarea 
dreptului de a crea acest film. 
Nu cine trebuie a inițiat, nu se 
filmează ce trebuie, nu au inclus 
evenimentele care trebuie. Este 
de așteptat acest lucru într-o 
țară împărțită în două, ideolo-
gic și geopolitic. Pretenții față 

de conținut 
nu sunt 
practice. 
Propune-
rile de 
controlat 
filmul 
după 

conținutul „adevăru-
lui istoric” provoacă 
uimire. Se adresează 
Academiei de Științe, 
colaboratorii căreia 
sunt consultanții fil-
mului. Adică trebuie 
să se controleze singuri 

pe ei. În comunitatea istorică, 
astfel de declarații politice sunt 
percepute ca fiind anume politi-
ce, nu mai mult.

Autorii filmului sunt jurna-
lista Elena Pahomova, care se 
produce ca scenarist și produ-

cător, și regizorul Natalia Ani-
simova. La fiecare etapă, ele 
sînt consultate de istorici. A fost 
creat un „stat major”, în care in-
tră experți pe diferite perioade. 
Trebuie de ținut cont nu numai 
de autenticitatea factologică, 
cronologică, dar trebuie să re-
dai exact detalii despre viața de 
zi cu zi, îmbrăcăminte, relații, 

valori inerente pentru o anumită 
perioadă. Arheologii, istoricii, 
muzeografii au permis autorilor 
să intre în cercul lor suficient 
de închis de oameni care sunt 
interesați de propria afacere, 
cufundați într-o realitate com-
plet diferită. Numărul de ore 
petrecute în conversații, studiul 
expozițiilor muzeului, depo-

zitelor, datelor de arhivă se 
estimează deja în sute. Sar-
cinile cu care se confruntă 

echipa sunt împărțite în 
mai multe grupuri. În 

primul cele eviden-
te - familiarizarea 
cu principalele 
repere ale istori-
ei, transferul de 
informații într-
un limbaj ușor 
și accesibil. 
Dar aceasta este 
puțin. Autorii 
și-au pus sco-
pul să continue 
ruta turistică 
pe urmele is-

toriei moldovenești din țara 
noastră și de peste hotare. În 
Bulgaria au căutat urmele ca-
relor tracice, în România au 
vizitat toatele capitalele Mol-
dovei medievale și Daci-
ei, în Ucraina au studiat 
influențele coloniilor 
grecești. În Turcia au 
mers pe drumul lui 
Dimitrie Cantemir, 
în Muzeul de Istorie 
din Moscova au găsit 
lucruri de-ale Elenei 
Voloșanca.

DESPRE LUCRUL ASUPRA SCENARIULUI 
AM VORBIT CU JURNALISTA ELENA PA-
HOMOVA.

- La care serie ați lucrat 
cel mai greu?

- Fiecare serie are „surpri-
zele” sale. În prima am fost 
nevoiți să studiem un volum 
enorm de material complet nou. 
Nu am studiat niciodată arheo-
logia și paleontologia, de aceea a trebuit să înțeleg 
tema pentru a intra în încrederea specialiștilor. La 
început vorbeam diferite limbi. Dar, undeva pe la 
mijloc, am înțeles că pot duce excursii prin Mu-
zeul de Istorie. Trebuia nu doar să enumeri eveni-
mentele în ordinea corectă. Mi-am pus sarcina să 
„învii” exponatele muzeului. Fiecare dintre acestea 
are o poveste proprie. De la proprietar până la pro-
cesul de descoperire. O poveste cu genunchierele 
grecești din comoara din timpul lui Alexandru Ma-
cedon, în care se plimbau miliționerii, am păstrat-o 
timp de 19 ani. Nu știam când și unde o voi folosi. 
Am remarcat cu satisfacție reacția sălii în timpul 
premierii. Spectatorii râdeau. Adică vor ține minte 
acest aspect. În  cea de-a doua serie, am vrut să 
povestesc despre formarea țării prin prisma vieții 
conducătorilor ei. În a treia tot vor fi multe istorii 

omenești.
- Istoria este un obiect greu. 

Cel puțin, așa ni s-a spus la școală.
- Istoria este un obiect viu. Dom-

nitorii erau oameni, cu caracterul 
său, cu preferințele sale, cu bucu-
rii și probleme. Un detaliu despre 
care foarte puțini oameni știau 

înainte de apariția celei de-a 
doua serii a „Istoriei Moldo-
vei” - femeile din principat 
au avut dreptul de moștenire 
la egalitate cu bărbații. Și 
încă prin judecăți umblau, 
pentru a-și cere moștenirea. 
Era principial să demon-
strezi că ai moștenit pro-
prietatea pe linie feminină. 
Moldovencele erau mândre. 
Acest lucru nu-și permiteau 
în multe țări din Europa.

- Seria a treia promite 
să fie cea mai discutată.

- Desigur. Cred că cei care s-au pregătit să cri-
tice, vor avea multe surprize. Da, am fost refuzați 
de unii istorici. Care din motive politice, care din 
motive personale. Dar, ei ne-au prezentat lucrările 
lor. Și noi am mers pe altă cale, prin viața oameni-
lor concreți. Istorii uimitoare. Unii sunt destul de 
cunoscuți, despre unii se va povesti pentru prima 
dată. În aceasta constă farmecul proiectului – ne 
permitem să experimentăm cu formatul. În gene-
ral, noi nu trebuie să povestim toată istoria Mol-
dovei. Este doar un contur, un imbold pentru cer-
cetarea ulterioară a perioadelor, detaliilor și de ce 
nu crearea altor proiecte, cu alte puncte de vedere, 
cu alți istorici? Cu cât mai mult vom cunoaște des-
pre înfrângerile și victoriile noastre din trecut, cu 
atât mai bine ne vom cunoaște pe noi, cei de astăzi. 
Oamenii nu s-au schimbat în această perioadă. Au 
devenit altele doar atributele externe. Poate atunci 
vom face mai puține greșeli.

FILMUL DOCUMENTAR „ISTORIA MOLDOVEI” VA INTRA LA SIGUR ÎN TOP 10 EVENIMENTE PRINCIPALE ALE ANULUI 2017. EPISODUL 1 ȘI 2 A FOST 
VIZIONAT PE YOUTUBE.COM, ODNOKLASNIKI.COM ȘI LA CANALELE TV, DE PESTE 1 MILION DE SPECTATORI. DACĂ SE IA ÎN CALCUL ȘI FAPTUL CĂ 
PREMIERA CELEI DE-A TREIA SERII VA AVEA LOC ANUL VIITOR, ESTE CLAR CĂ PROIECTUL ARE ȘANSE SĂ SE MENȚINĂ PRINTRE LIDERI.

CU CÎT MAI MULT VOM 
CUNOAȘTE DESPRE 
ÎNFRÎNGERILE ȘI 
VICTORIILE NOASTRE 
DIN TRECUT, CU ATÎT 
MAI BINE NE VOM 
CUNOAȘTE PE NOI, CEI 
DE ASTĂZI.

AUTORII ŞI-AU PROPUS SĂ 
CONTINUE RUTA TURISTICĂ 
PE URMELE ISTORIEI 
MOLDOVENEȘTI DIN ȚARA 
NOASTRĂ ȘI DE PESTE HOTARE.

ISTORIA MOLDOVEI 

VASILE LUPU 
1595—1661

DMITRIE CANTEMIR 
1673 – 1723

ELENA VOLOȘANCA 
1464—1505 

ȘTEFAN CEL MARE
1429 —1504

Prin decret prezidenţial, anul 2018 a fost declarat Anul Domnitorului Ştefan cel Mare.
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Discursul Președintelui 
Republicii Moldova cu 
prilejul aniversarii a 
100-a a proclamării 
Republicii Democratice 
Moldovenești.
Știm cu toții că ziua de 2 decembrie 

1917 a fost deosebit de importantă în is-
toria statalității moldovenești. Mă bucur 
că, anume în perioada mandatului meu, 
se împlinesc 100 de ani de la acel mo-
ment istoric.

Astăzi sărbătorim un Centenar de 
mare simbolism, care ne amintește că 
moldovenii au avut întotdeauna dorința 
de a-și redobîndi independența, de a-și 
asigura statalitatea și de a stăpîni propriul 
teritoriu. 

La începutul secolului al XX-lea, în 
Basarabia (Moldova de Est), ia amploare 
o puternică mișcare de renaștere națională 
a moldovenilor. Acea mișcare se integra 

perfect în tabloul general al afirmărilor 
identitare și naționale din lume.  

Evenimentele de cotitură pentru 
moldoveni s-au produs în contextul 
revoluțiilor din Rusia în 1917. Anume în 
condițiile evenimentelor revoluționare 
și ale Primului Război Mondial, pe teri-
toriul istoric al Moldovei dintre Prut şi 
Nistru, a fost posibilă exprimarea voinței 
poporului pentru restabilirea statalității 
moldovenești. 

Pe fundalul democratizării vieții poli-
tice din 1917, în Basarabia sînt înființate: 

Partidul Național Moldovenesc, Parti-
dul Progresist Moldovenesc, Partidul 
socialist-revoluționar moldovenesc, Par-
tidul țărănesc democratic. Deci am avut 
un pluripartidism veritabil. Toate aceste 
partide  au pledat pentru  pace, reformă 
agrară, valori național-culturale ale po-
porului băștinaș și renaștere a statalității  

moldovenești. 
La numeroasele întruniri ale celor 

cca 300 000 de ostași moldoveni de pe 
fronturile Primului Război Mondial, 
la congresele țăranilor, intelectualilor, 
muncitorilor, studenților, proprietarilor, 
clerului,  în primăvara-toamna anului 
1917 s-a cerut autonomie pentru Basa-
rabia, autocîrmuire națională, Republică 
Moldovenească, instruire în școli în lim-
ba moldovenească.

Evenimentele decisive au avut loc 

în toamna anului 1917. În perioada 20-
25 octombrie 1917, la Chișinău, şi-a 
desfășurat lucrările Congresul Ostașilor 
Moldoveni, care adunase delegați de pe 

toate fronturile.
Sprijinindu-se pe statalitatea mul-

tiseculară a poporului moldovenesc, 
Congresul ostașilor moldoveni – cir-
ca 600 de membri – a declarat „au-
tonomia teritorială și politică a Basa-
rabiei” și au pus baza formării unui 
parlament temporar - Sfatul Țării, a 
cărui menire din start a fost să asi-
gure consolidarea statalității, nu ce-
darea ei ulterioară. 

Deci, revenind la Congresul 
ostașilor moldoveni, aflăm că el a 
trasat principiile de activitate a Sfa-
tului Țării, a stabilit sarcini concrete 
de consolidare a puterii de stat, a pre-
conizat constituirea guvernului.

 Este de notat că acel Congres  a 
decis, de asemenea, ca în componența 
Sfatului Țării să fie incluși 120 de  
deputați: 84 de locuri urmau să revi-
nă moldovenilor și 36 –minorităților 

naționale. Raportul era de 70% la 30%, 
dovadă că a fost promovată o politică a 
toleranței, cum este bine într-o societate 
polietnică.   

La ședința din 2 decembrie 1917, Sfa-
tul Țării a adoptat Declarația prin care 
proclama crearea statului Republica De-
mocratică Moldovenească. 

Din primele zile ale existenței sale 
și, îndeosebi după proclamarea Repu-
blicii Democratice Moldovenești, Sfatul 
Țării a luat în dezbateri sute de chesti-
uni dintre cele mai arzătoare: imple-
mentarea principiilor de administrare a 

republicii, stoparea 
anarhiei, organiza-
rea unităților militare 
moldovenești, stabi-
lirea  contactelor cu 
țările vecine, dezvol-
tarea sistemului de 
învăţămînt ş. a. 

În cadrul dezbaterilor Sfatului Țării, 
s-a decis ca limba oficială a statului să fie 
limba moldovenească, iar limba rusă să 
fie limbă „neutră”. 

Proiectul Constituției Republicii 
Moldovenești, pregătit la indicația Sfa-
tului Țării, art. 78, stipula: „Limba mol-
dovenească, limba oficială a statului, este 

obiect de învățătură 
obligator în toate 
școlile republicii”.

Toate aceste 
informații, care există 
în arhivele din țară și 
străinătate, demon-
strează că Republica 
Democratică Moldo-
venească a fost un stat 
pe deplin format, care 
a dus o politică ex-

ternă activă pentru a 
dobîndi recunoaștere 
internațională și a de-
veni  stat suveran și 

independent. 
Indiferent de soarta dramatică a Re-

publicii Democratice Moldovenești, 
aceasta a constituit nu doar un fenomen 
istoric, ci și unul politico-juridic de resta-
bilire a statalității moldovenești. Statul 
suveran și independent Republica Mol-
dova își are legitimitatea și continuita-
tea sa în epoca contemporană și, datorită 
faptului împlinit – proclamării, la 2 de-
cembrie 1917, a Republicii Democratice 
Moldovenești. 

Anume din această cauză toate în-
cercările condu-
cătorilor Republi-
cii Democratice 
Moldovenești de 
a dobîndi o lar-
gă recunoaștere 
internațională în 
anii 1917-1918 
s-au soldat cu eșec. 

Azi înțelegem că istoria a fost dură 
cu poporul nostru atunci, în 1918. În 
prezent însă, datorita circumstanțelor 
geopolitice din secolul al XX-lea, și prin 
voința poporului moldovenesc, sîntem 
un stat independent și avem împlinit vi-
sul generațiilor de la 1917. 

Republica Moldova în prezent are cea 
mai mare recunoaștere internațională și 
are toate condițiile interne și externe să 
devină un stat democratic și prosper.

Pentru marele jubileu de 100 de ani de 

la proclamarea Republicii Democratice 
Moldovenești, am emis un decret și am 
creat o comisie de stat. Au fost organi-
zate mai multe manifestări și conferințe.

În contextul manifestațiilor de astăzi:
- mă adresez Parlamentului și Guver-

nului să introducă data de 2 decembrie 
în lista sărbătorilor oficiale ale statului 
nostru - proclamarea Republicii Demo-
cratice Moldovenești;

- solicit Ministerului Educației, Cul-
turii și Cercetării, împreună cu asociațiile 
de istorici din țară, să introducă în ma-
nualele de istorie compartimentul dedicat 
Republicii Democratice Moldovenești;

- solicit Guvernului, împreună cu 
asociațiile istoricilor, să editeze, pe par-
cursul anului 2018, ediții științifice, de-

dicate istoriei Republicii Democratice 
Moldovenești și evoluției statalității 
moldovenești în epoca contemporană.

Chiar dacă nu toate aceste solicitări 
vor fi acceptate de către actuala guver-
nare, eu vă asigur că, în cele din urmă, 
guvernările vor pleca, dar obiectivele 
noastre vor fi atinse. 

Fiindcă, atîta timp cît vom păstra sta-
talitatea, vom ști să-i promovăm simbo-
lurile și valorile. Iar, cît timp vom pro-
mova valorile și simbolurile statalității, 
atîta timp va dăinui Republica Moldova. 

LA ȘEDINȚA DIN 2 DECEMBRIE 1917, 
SFATUL ȚĂRII A ADOPTAT DECLARAȚIA 
PRIN CARE PROCLAMA CREAREA 
STATULUI REPUBLICA DEMOCRATICĂ 
MOLDOVENEASCĂ

MOLDOVENII AU AVUT 
ÎNTOTDEAUNA DORINȚA DE A-ȘI 
REDOBÎNDI INDEPENDENȚA, 
DE A-ȘI ASIGURA STATALITATEA 
ȘI DE A STĂPÎNI PROPRIUL TERITORIU

ÎN CADRUL DEZBATERILOR 
SFATULUI ȚĂRII, S-A DECIS CA LIMBA 
OFICIALĂ A STATULUI SĂ FIE LIMBA 
MOLDOVENEASCĂ, IAR LIMBA RUSĂ 
SĂ FIE LIMBĂ „NEUTRĂ”

Ziua proclamării   
Republicii Democratice Moldoveneşti ar putea fi
declarată drept sărbătoare oficială 100 de ani

Moldova 
sărbătoreşte 
aniversarea a 

de la proclamarea 
Republicii Democrate Moldoveneşti 
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PARTENERIATUL ESTIC

Igor Dodon: Șansele Moldovei 
de a se integra în UE sunt egale cu zero

Președintele Igor 
Dodon afirmă că Eu-
ropenii sînt dezamăgiți 
de conducerea de la 
Chișinău, șansele Mol-
dovei de a se integra în 
UE sunt aproape egale 

cu zero, iar dosarul Republica Moldova se află în cel 
mai jos sertar al preocupărilor Europei.

Astfel a apreciat șeful statului rezultatele Summi-
tul-ui Parteneriatului Estic care a avut loc la Bruxel-
les.

Declarația a fost publicată pe site-ul administrației 
prezidențiale.

Președintele a început de la ritorica antirusească a 
guvernării moldovenești.

”Dacă perspectivele integrării în UE lipsesc, 
înțelegem că guvernarea de la Chișinău utilizează 

retorica sa geopolitică antirusească nu atît pentru a 
deveni atractivă pentru Occident, că nu este, ci pentru 
a-și crea un fundal ideologic favorabil pe intern, din 
considerente politice și electorale”, scrie Igor Dodon.

Potrivit lui, cetățenii Republicii Moldova au fost 
supuși unei campanii de manipulare masive, scopul 
căreia era și este de a demonstra că aderarea la Uniu-
nea Europeană este nu doar un obiectiv realizabil, ci 
și că se va produce într-un viitor apropiat.

Totodată președintele consideră că isteria pro-eu-
ropeană a avut un singur scop - de a crea un paravan 
perfect în spatele căruia se întâmplau lucruri foarte și 
foarte urâte. 

Dar și mai grav, în opina șefului statului este fap-
tul că făcând-o pe pro-europenii, cei de la putere au 
distrus relațiile de parteneriat strategic cu Federația 
Rusă.

Evenimentele din ultima perioadă, inclusiv al 

cincilea Summit al Parteneriatului Estic, potrivit 
lui Igor Dodon, au scos încă o dată în evidență fap-
tul că Moldova este departe de UE, că la Bruxelles 
este conștientizată esența guvernării ce conduce 
țara la moment și că RM nu are nicio șansă de a 
adera la UE.

În declarația sa, președintele Moldovei le 
mulțumește partenerilor europeni pentru sprijinul 
acordat Republicii Moldova, dar, totodată îi îndeam-
nă pe toți să recunoască că Moldova trebuie să aibă o 
politică externă echilibrată, iar guvernarea trebuie să 
revină la parteneriatul strategic real cu Rusia.

”Timpul experimentelor geopolitice și a jocurilor 
politice a trecut. Și acest lucru trebuie să-l înțeleagă 
și cei de la putere. Iar dacă nu-l vor înțelege, nu au 
decât să-și asume consecințele. Pentru că poporul nu 
va mai tolera distrugerea țării sub lozinca unei geo-
politici a iluziilor!”, a concluzionat Igor Dodon.

THE ECONOMIST: MOLDOVA – PRINCIPALA DEZAMĂGIRE 
A „PARTENERIATULUI ESTIC”

Reporterii The Economist remarcă 
că doar cu câțiva ani în urmă, condu-
cerea Moldovei era lăudată la Bruxel-
les, iar acum au „zero încredere” în 
aceștia, din care cauză UE a stopat 
finanțarea reformelor în domeniul 
justiției.

Potrivit publicației, Moldova este 
principala dezamăgire a proiectului 
„Parteneriatul Estic”.

„Aproximativ un miliard a fost fu-
rat din băncile țării. Moldovenii votea-
ză cu picioarele: în 1991 erau 4,3 mln 
de cetățeni, acum au rămas mai puțin 
de trei milioane”, se arată în articol.

Amintim că, anterior, pe 8 noiem-
brie, The Economist a publicat un arti-
col critic despre situația din Moldova, 
în care se spunea că foștii politicieni 
proeuropeni din Moldova pierd din 
încrederea cetățenilor, iar diplomații 
occidentali spun că Moldova este un 
stat capturat cu „dictatură oligarhică”, 
deoarece obținând la alegerile par-
lamentare din 2014 doar 15,8% din 
voturi, partidul lui Plahotniuc contro-
lează direct sau indirect majoritatea 
deputaților din Parlament, Guvernul și 
are o influență mare asupra sistemului 
judecătoresc.

Pe lângă 
aceasta, remar-
că The Econo-
mist, trebuie 
de ținut cont 
și de popularitatea foarte scăzută a 
proeuropeanului Plahotniuc: cu toată 
autoritatea sa, în el au încredere doar 
2% din populație, iar pentru Partidul 
Democrat (care de asemenea urmează 
ideea integrării europene) sunt gata să 
voteze doar 4%. „În același timp, po-
trivit sondajelor, în președintele prorus 
Dodon au încredere 41%, iar 36% sunt 
gata să voteze pentru partidul lui”, 

concluzionează publicația.
„Când au fost pierduți atâția bani, 

în timp ce așa numitele partide proeu-
ropene conduceau țara, Vladimir Putin 
poate nici nu va avea ce face, doar să 
aștepte până moldovenii vor ajunge la 
concluzia: domnul Dodon și partidul 
său sunt anume acei oameni, care vor 
face ordine și vor întoarce Moldova 
spre Rusia”, susține The Economist.

Prestigioasa revistă britanică The Economist a numit Moldova principala 
dezamăgire a „Parteneriatului Estic”. În articolul „Un oarecare partener! UE 
și Moldova”, publicația a povestit despre controlul Partidului Democrat și a 
oligarhului Vlad Plahotniuc asupra Moldovei, despre evenimentele care au loc 
în Moldova, furtul miliardului și migrarea în masă a moldovenilor din țară.

Bogdan Țîrdea: Parteneriatul estic s-a transformat 
pentru Moldova într-un eșec al eurointegrării
Pe 24 noiembrie, la Bruxelles s-a desfășurat al V-lea summit al programului UE „Parteneriatul Estic”, 
inițiat în anul 2009 pentru a crește influența UE în politica și economia a șase țări ex-sovietice – 
Ucraina, Belarus, Moldova, Azerbaidjan, Armenia și Georgia.

În ultimii opt ani, numărul de doritori de a adera la 
acest program s-a micșorat: Armenia, Azerbaidjan 
și Belarus au ales o altă cale de parteneriat cu UE, 
Georgia nu tinde la o „istorie de succes”, iar eurointe-
grarea Ucrainei și Moldovei s-a transformat în gene-
ral într-un eșec răsunător. Dorind să îndrepte situația, 
autoritățile  moldovenești au depus eforturi titanice 
pentru a camufla într-un fel propriul fiasco. Depu-
tatul Partidului Socialiștilor, politologul Bogdan 
Țîrdea, a analizat acțiunile autorităților, întreprinse 
de acestea „pentru a plăcea” Uniunii Europene chiar 
înainte de summit și le-a expus în ordine cronologică. 

- 19 noiembrie – au compromis referendumul 
de demitere al lui Dorin Chirtoacă, păstrând capitala 
după Partidul Democrat. Adică, vedeți – orășenii ne 
susțin pe noi și eurointegrarea.

- 22 noiembrie – au interzis intrarea delegației de 
la Primăria Moscovei. În aceeași zi, Biroul permanent 
al Parlamentului a interzis deputaților să participe la 
ședința grupului parlamentar Moldova-Rusia. Cică, 

vedeți cât de tare îi urâm pe ruși.
- 23 noiembrie – ministrul Apărării, E. Sturza, se 

lingușea pe lângă români, promițându-le participarea 
militarilor moldoveni la parada de la București.

- 24 noiembrie – lingușeala deja pe lângă adjunc-
tul secretarului general al NATO, promițând să „întă-
rească colaborarea” cu blocul nord-atlantic.

- 24 noiembrie – în ziua summitului, judecăto-
ria sectorului Centru a început să examineze în fond 
dosarul privind decesul lui Andrei Brăguța în peni-
tenciarul N13. Adică înțelegeți – a început să lucreze 
justiția.

Potrivit politologului, eforturile autorităților 
moldovenești au fost observate în Europa. Astfel, 
cancelarul Germaniei Angela Merkel s-a fotografiat 
cu Pavel Filip, cel care a fost demis anterior pen-
tru corupție, pe timpul când era ministru. Țîrdea 
amintește că anterior, cancelarul s-a fotografiat 
și cu prim-ministrul demis pentru corupție - Vlad 
Filat.

- închiderea a 218 școli în anii 2012-2016; 
- închiderea a peste 500 de întreprinderi în 2017; 
- căderea PIB-ului pe cap de locuitor de la 2245 (2014) dolari SUA 
până la 1901! (2016) dolari SUA; 
- scăderea natalității cu 7% (în anul 2015 s-au născut 47.400 de 
copii, în 2016 – 44.200); 
- creșterea nivelului de sărăcie cu 29.8% (2009) până la 35.1% 
(2016).

1. Bani nu ne-au dat, dar au promis. Asta dacă PDM va îndeplini 
28 de condiții!
2. Au recunoscut dreptul să tindem spre UE, dar ne-au refuzat în 
dreptul de a fi membru al UE.
3. În revista The Economist a apărut un articol în care se spune că 
Republica Moldova este principala dezamăgire a Parteneriatul Estic.

În documentul final al summitului „se recunosc succesele 
pe calea integrării europene” a Moldovei. Țîrdea a 
presupus că vorbește despre:

Și ce ne-a dat acest „summit istoric”?

Şi dacă asta nu este un eșec total 
al integrării europene, atunci ce este? 
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Anul 2017 – Cotitura în politica mare
Deputatul fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova Bogdan Țîrdea a prezentat un raport „Anul 2017 
– Cotitura în politica mare” în cadrul celui de-al XI Forum european rus „Uniunea Europeană 2017 și Revoluția rusă 1917: lecții 
neînvățate”, care s-a desfășurat la Bruxelles în perioada 3-4 decembrie curent. Vă prezentam raportul lui Bogdan Țîrdea în totalitate.

ANUL 2017 – COTITURA 
ÎN POLITICA MARE
Pe 20 ianuarie 2017 Do-

nald Trump a preluat funcția de 
președinte al SUA.

Iar pe 20 februarie 2017 la 
New York a decedat reprezentan-
tul permanent  al Rusiei la ONU, 
V. I. Ciurkin, care era suspectat 
că l-a ajutat pe Trump.

Cu toate acestea, globaliștii 
au primit o lovitură puternică. Pe 
23 ianuarie 2017, Donald Trump 
a semnat un decret privind retra-
gerea țării din Parteneriatul Eco-
nomic Trans-Pacific (TTP), ceea 
ce va consolida poziția Rusiei și 
a Chinei în Asia. De asemenea, 
a stagnat și Tratatul Economic 
Transatlantic.

Pe 3 aprilie 2017, la Chișinău, 
a fost semnat un Memorandum 
de cooperare între Moldova și 
Uniunea Economică Eurasiatică. 
În aceeași zi ... la Sankt-Peters-
burg au avut loc două explozii: la 
stațiile «Sennaya Ploshchad» și 
«Institutul Tehnologic».

Pe 18 martie 2014, Rusia a 
fost exclusă din G8, încercîndu-
se astfel de a o lipsi de statutul 
de Mare Putere.  În consecință, 
marele perdant a devenit însuși 
G7. Astfel, la la 27 mai 2017, 
summit-ul G7 de la Taormina 
(Sicilia) s-a dovedit a fi un eșec. 
Scindarea s-a întâmplat din cauza 
protecționismului, refugiaților, 
migrației, Acordului privind 
climatul de la Paris și, cel mai 
important, cine va fi Liderul în 
cadrul organizației.  «Se pare că 
epoca în care America a dus Eu-
ropa după sine se apropie de fi-
nal», a declarat fostul ambasador 
american la NATO, Ivo Daalder.

Spre deosebire de G7, ședința 

Organizației de Colaborare de la 
Șanhai (OCȘ) din 9 iunie 2017 a 
avut succes. Liderii OCȘ au sem-
nat decizia privind admiterea în 
organizație a Indiei și Pakistanu-
lui.

În perioada 1-5 septembrie 
s-a desfășurat summitul țărilor 
BRICS în orașul Xiamen din 
China, unde s-a discutat parte-
neriatul lor strategic în regiunea 
Asia-Pacific!

Însă, la 25 august 2017, adică 
cu o saptamina înaintea summi-
tului BRICS, „pur întîmplator”, 
rebelii islamiști din « Armata 
Arakan Rohingya» au atacat, 
accidental, o bază militară din 
Myanmar. A început masacrul 
dintre musulmanii rohingya și 
budiști.

Totul constă în faptul că lup-
tele au început în zona gazoduc-
tului chinez cu o capacitate de 12 

miliarde metri cubi pe an, precum 
și în zona de construcție a con-
ductei chineze de petrol. 

„Tiajpromexport”, „Rosobo-
ronexport” și corporația „Irkut” 

din Rusia au de asemenea con-
tracte de miliarde cu Myanmar. 

Probabil, se miza pe eșecul 
summit-ului BRICS, implicarea 
Chinei, dar poate și a Rusiei, într-
un război major, nemulțumirea 
Turciei față de reprimarea mu-
sulmanilor cu întoarcerea ei în 
brațele Statelor Unite.

Pe 31 august a devenit clar 
cine se află în spatele evenimen-
telor. În acea zi, la inițiativa Marii 
Britanii, la ședința închisă a Con-
siliului de Securitate al ONU, a 
fost discutată situația din Myan-
mar. Ambasadorul SUA la ONU 
Nicky Haley a lansat pretenții 
față de Myanmar.

Cu toate acestea, pe 5 septem-
brie - statele BRICS au semnat 
Declarația de la Xiamen.

Printre cele 68 de puncte ale 
acestei declarații, care poate fi 
numită manifest al lumii multi-
polare, ce va înlocui Pax Ame-

ricana, cele mai importante sunt:
- Punctul 5 despre „parte-

neriatul strategic” al membrilor 
BRICS;

- Punctul 28 despre recalcula-
rea cotelor în cadrul FMI până în 
anul 2019;

- Punctul 39, care cere refor-
marea Consiliului de Securita-
te al ONU, cu primirea de către 
Brazilia, India și Africa de Sud a 
statutului de membri permanenți 
ai Consiliului de Securitate, 
eventual cu dreptul de veto.

- Punctul 37 condamnă 
«intervențiile militare unilatera-
le, sancțiunile economice și mă-
surile coercitive».

SUA au reacționat original.
În luna septembrie, Departa-

mentul de Justiție al SUA a cerut 
ca postul de televiziune Russia 
Today să se înregistreze până la 
13 noiembrie în calitate de agent 
străin.

Rusia a răspuns în același fel: 
pe 15 noiembrie a fost votată le-
gea privind agenții media străini.

Pe 5-6 octombrie a avut loc 

prima vizită din istorie a regelui 
Arabiei Saudite la Moscova. Au 
fost semnate mai multe acorduri 
în sfera economică, politică și 
militară în valoare de câteva mi-
liarde de dolari!

Și cel mai important, saudiții 
au sprijinit eforturile Rusiei asu-
pra Siriei în cadrul procesului de 
la Astana.

Și dacă în ianuarie 2016 ba-
rilul de petrol Brent costa 32,13 
dolari, pe 3 septembrie 2017 - 
52,5 dolari, apoi după întâlnire 
- 1 decembrie 2017 - 63,6 dolari!

Altfel spus, Arabia Saudită, 
cel mai important aliat SUA din 
regiune, a ajuns la o înțelegere cu 
Rusia în detrimentul SUA.  

Pe 22 noiembrie 2017 s-a 

desfășurat întâlnirea Rusia-Iran-
Turcia, unde Turcia a refuzat, de 
facto, de la ideea debarcarii  de la 
putere a lui B.Assad. Ziarul lon-
donez The Times așa și a scris: 
«Summit-ul de la Soci – noul 
«Yalta». Reuniunea a însemnat 
retragerea SUA din jocul sirian, 
eșecul planului «Marele Orient 

Mijlociu». Pe 28 noiembrie, Sta-
tele Unite au răspuns cu cea de-a 
opta rundă a negocierilor siriene 
de la Geneva, care a eșuat lamen-
tabil.

Pe 24-25 noiembrie 2017 s-a 
desfășurat Summit-ul Parteneria-
tului Estic cu participarea Moldo-
vei, Georgiei și Ucrainei. Acestea 
s-au pregătit bine pentru summit.

Pe 22 noiembrie au interzis 
intrarea delegației guvernului de 
la Moscova în Moldova.

Pe 22 noiembrie, milita-
rii ucraineni au ocupat satele 
Travnevoye și Gladosovo din 
Donbass.

 Dar, pe 1 decembrie 2017, 
voluntarii au reîntors satele Trav-
nevoye și Gladosovo sub contro-
lul său.

Summit-ul a fost un eșec. În 
documentul final au recunos-
cut pentru Moldova, Ucraina și 
Georgia dreptul la aspirații în 
UE, dar le-au refuzat dreptul de 
aderare la UE.

Altfel spus, Parteneriatul es-
tic a intrat în criză, pierzînduse 
însuși sensul existenței acestei 
structuri.

CE AVEM ÎN FINAL?
Au doborât avionul rusesc Su-

24 în Siria pe 24 noiembrie 2015, 
încercând să omoare conducta de 
gaz  Turkish Stream care trece 
prin Turcia. Nu a funcționat.  Pe 
4 noiembrie 2017 prima linie a 
gazoductului a intrat în zona eco-
nomică a Turciei.

Pe 2 august 2017, Statele Uni-
te au aplicat sancțiuni economice 
Rusiei, țintind gazoductul  «Nord 
Stream-2». Dar, au primit indig-
narea corporațiilor și a birocrației 
din UE. Pe scurt, «Nord Stream - 
2» ca și Turkish Stream  nu cade 
sub incidența sancțiunilor.

Au început un război petro-
lier, prăbușind barilul la 32 de 
dolari. Dar au pierdut. Astăzi, pe-
trolul costă 62 de dolari barilul. 
Rusia și saudiții s-au unit împo-
triva companiilor americane de 
șisturi petrolifere.

Au încercat să lanseze o nouă 
conductă de gaz Qatar-Siria-UE 
pentru a slăbi Gazprom. Dar 
Assad s-a opus. Siria a rezistat 
atacului jihadist. Conducta nu va 
apărea.

Au încercat să distrugă 
BRICS și Uniunea Eurasiatică 
(2016) dar au primit efectul bu-
meranguui. Drept urmare, Marea 
Britanie a ieșit din UE (2016), 
iar India și Pakistan s-au alăturat 
OCȘ (2017).

Au încercat resetarea Orien-
tului Mijlociu, creând regimuri 
islamice controlate, prin urmare 
și control asupra petrolului. Dar 
Siria s-a opus, Iranul, Turcia, Ira-
kul, Egiptul și chiar Arabia Sau-
dită s-au reorientat spre Rusia. 
Proiectul «Marele Orient Mijlo-
ciu» a eșuat.

Bogdan ȚÎRDEA, 
doctor în politologie, 

deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova

ÎN DOCUMENTUL FINAL AL 
SUMMIT-ULUI AU RECUNOSCUT 
DREPTUL MOLDOVEI DE A ASPIRA 
LA UE, DAR AU REFUZAT ÎN
DREPTUL DE ADERARE LA UE

PE 22 NOIEMBRIE 2017 S-A 
DESFĂȘURAT ÎNTÂLNIREA RUSIA-
IRAN-TURCIA CARE A DUS LA 
RETRAGEREA SUA DIN JOCUL 
SIRIAN ȘI EȘECUL PLANULUI 
”MARELE ORIENT MIJLOCIU”
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Alexandru AGHENIE

Stimați concetățeni, 
Vă felicit cu prilejul sărbătorilor 

de iarnă și vă doresc un An Nou fericit, 
alături de cei dragi.

Fie ca anul 2018 să vă aducă bucurii și vise 
împlinite, iar provocările și greutățile care sunt inevitabile 

în viața fiecărui om să le transformăm în oportunități, să ne 
facă mai rezistenți și mai siguri în forțele proprii.

Anul care vine, 2018, va fi unul foarte tensionat, deoarece este 
un an electoral, cu o miză politică enormă pentru țară. 

Va fi anul în care va fi pusă la grea încercare identitatea 
noastră moldovenească, statalitatea și neutralitatea țării.

Dar, în pofida tuturor lucrurilor, declar cu toată 
responsabilitatea că eu, în calitate de Președinte ales de popor, 

voi păstra pilonii pe care se sprijină statul. 
Vă promit că vom reuși să rezistăm, 

ne vom întări și vom obține victorie în toate marile 
bătălii politice care se vor da în 2018. 

Prin decret prezidențial, am declarat anul 2018 drept an 
al Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt, care a fost 

un protector al statalității moldovenești. Fie ca memoria 
faptelor sale mărețe să ne călăuzească și să ne ofere 

încrederea atît de necesară nouă.

La Mulți Ani, dragi cetățeni 
ai Republicii Moldova!

La Mulți Ani, Moldova!
Igor DODON
Președinte al Republicii Moldova

LA MULȚI ANI!


