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Socialiştii au cerut din nou revizuirea tarifelor 
la gaze şi energie electrică, în vederea reducerii 
acestora.

Fracţiunea PSRM în Parlament a depus o moţiune de cenzu-
ră împotriva ministrului Economiei, cerîndu-i demisia.

Golovatiuc: Rezultatul activității Ministerului 
Economiei este egal cu zero! 
ȚARA NU SE DEZVOLTĂ!

Socialiștii au cerut din nou
REDUCEREA PREȚURILOR la gaze
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SOCIALIŞTII SUNT 
PREGĂTIȚI PENTRU 
TOATE TIPURILE 
DE ALEGERI

BATRÎNCEA: MAJORAREA 
BURSELOR CU 20 DE LEI 
ESTE O BATJOCURĂ 

PREŞEDINTELE: MEDICII 
TREBUIE SĂ AIBĂ SALARII 
MAI MARI

Despre situaţia politică 
actuală şi planurile Partidului 
Socialiştilor am discutat 
cu preşedintele PSRM, 
Zinaida Greceanîi.

Șeful statului a oferit un interviu amplu în care şi-a expus punctul 
de vedere asupra provocărilor cu care se confruntă, în prezent, 
Republica Moldova.

Deputaţii PSRM au fost 
indignaţi de proiectul 
Guvernului privind majorarea 
neesențială a burselor.

Șeful statului a propus ca medicilor 
să li se atribuie statutul de funcționari 
publici, cu majorarea salariului 
şi a garanţiilor sociale.
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În sesiunea de primăvară-vară a Parlamentului

IGOR DODON: 
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PREŞEDINTELE MOLDOVEI 
LA SUMMITUL MONDIAL 
GUVERNAMENTAL
Moldova a participat la un forum 
de amploare care a întrunit peste 
150 de ţări, în cadrul căruia s-au 
discutat perspectivele omenirii.

ECONOMIE POLITICĂ
JUSTIŢIE 
şi combaterea corupţiei

SFERA 
SOCIALĂ

au semnat declarația
DE LOCALITĂȚI

PRIORITĂŢILE
DEPUTAŢILOR SOCIALIŞTI
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STATALITATE
PENTRU

Noi trebuie să ne conducem 
de valorile noastre naționale 
și nu de sugestiile din exterior   

250
ÎN DOAR 3 SĂPTĂMÎNI
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FLUX: Domnule Preşe-
dinte, a trecut mai mult de un 
an de la alegerile prezidenţia-
le, în care aţi repurtat o victo-
rie zdrobitoare. V-aţi afirmat 
în acest răstimp ca un şef de 
stat adept al curentului suve-
ranist. Acest curent capătă o 
amploare tot mai puternică în 
Europa occidentală, în con-
diţiile în care suveranitatea 
statelor este tot mai afectată. 
În opinia dumneavoastră, ce 
factori afectează suveranita-
tea ţării noastre?

Igor Dodon: Este o întreba-
re foarte complexă, sunt foarte 
multe elemente, atât interne, cât 
şi externe; şi dacă unele depind 
de noi, altele ţin de geopolitica 
regională şi mondială. Dar dacă 
e să vorbim despre suverani-
tate, aţi menţionat asta şi aveţi 
dreptate, eu sunt adeptul unor 
politici îndreptate spre păstra-
rea, pe de o parte, a valorilor 
naţionale, a tradiţiilor naţiona-
le, ceea ce vine în contradicţie 
cu globalismul tot mai agresiv 
la nivel mondial. Pe de altă par-
te, sunt adeptul unui protecţio-
nism economic în ceea ce ţine 

de piaţa internă. Cel puţin aces-
te două elemente de bază – va-
lori naţionale, specificul nostru 
naţional, care ne caracterizea-
ză ca naţiune civică, ca stat şi 
cetăţeni – trebuie să facem tot 
posibilul să le păstrăm. Totoda-
tă, ne trebuie un protecţionism 
raţional pentru a avea posibili-
tatea să soluţionăm problemele 
noastre economice interne, cum 
ar fi crearea locurilor de muncă 
şi toate celelalte.

FLUX: Cum ar putea Re-
publica Moldova, în contextul 
globalizării, să evite condiţia 
de colonie a marilor puteri?

Igor Dodon: Ţările mici 
sunt tot timpul în pericol. Cei 
mari tot încearcă să le ia sub ei. 
Asta s-a întâmplat de mai multe 
ori cu diferite ţări. Imediat ce 
conducerea ţărilor mici se lasă 
ademenită de unele favoruri, 
inclusiv economice, pe care le 
propun marile puteri geopoliti-
ce, acestea jertfesc cu întregul 
popor şi noi devenim ostaticii 
unei politici pro Vest sau pro 
Est. Este foarte dificil să men-
ţii acest echilibru. Trebuie să 
spunem sincer că Republica 

Moldova, la diferite etape, nu 
a reuşit să menţină acest echi-
libru. În anii ‘90, în dorinţa de 
a merge mai mult spre Occi-
dent, am preluat foarte multe 
lucruri şi sfaturi din Occident şi 
am distrus tot ce a rămas de la 
Uniunea Sovietică, adică tot ce 
a rămas bun. Am în vedere in-
frastructura. În ultimul timp se 
vede din nou o dorinţă de a fi pe 
placul europenilor sau al ame-
ricanilor. Este foarte periculos 
pentru noi. Republica Moldova 
poate supravieţui doar dacă va 
avea relaţii bune și cu Estul, şi 
cu Vestul. Este sau nu este po-
sibil acest lucru, mai cu seamă 
în contextul globalismului? E 
dificil, dar eu consider că se 
poate. Evident, pentru a asigura 
un astfel de statut, în afară de 
dorinţa pe intern –avem nevoie 
în interior de o dorinţă politică 
a conducerii şi o voinţă a socie-
tăţii, iar aici avem o problemă 
– societatea este divizată – pro 
Vest şi pro Est. Dacă noi vom 
înţelege că trebuie să fim nu pro 
cineva, ci pro Moldova, acesta 
va fi primul pas. Al doilea pas 
important este un consens între 

forţele geopolitice. Pentru că 
atunci când a fost creată Elve-
ţia ca stat neutru între imperii la 
acea dată destul de mari: Impe-
riul Francez, Imperiul German, 
Italia… Atunci marile imperii 
au decis că există acest terito-
riu unde o parte dintre locuitori 
vorbesc limba franceză, o par-
te au o limbă mai aproape de 
italiană, o altă parte a popula-
ţiei vorbeşte un dialect german. 
Dar forţele mari au decis că 
acest stat, numit în istoria „stat 
limitrof” în sensul bun al cu-
vântului, îl lăsăm să fie neutru 
între noi. Nu rupem din el. Păi, 
Republica Moldova are şanse 
să fie o a doua Elveţie, dacă în 
primul rând pe intern o să avem 
un consens social naţional în 
acest sens. Şi al doilea lucru, 
foarte important – marile pu-
teri vor refuza la intenţia şi la 
încercarea să ne tragă spre ele. 
Nu trebuie Uniunea Europea-
nă să ne tragă obligatoriu spre 
ea, Rusia nu trebuie să ne tragă 
spre ea, pentru că în acest caz 
aşa ţări cum este Moldova se 
rup în bucăţi. Asta s-a întâmplat 
în cazul Ucrainei. Marea gre-
şeală a puterilor geopolitice a 

fost că se mergea pe abordarea 
„if, if” – sau cu noi, sau eşti îm-
potriva noastră. Pentru aşa state 
ca Republica Moldova, Ucraina 
şi altele este inacceptabilă o ast-
fel de abordare a partenerilor şi 
a jucătorilor geopolitici. Pentru 
că, în caz contrar, dacă presezi 
prea tare, ajungem la ceea la 
ce ajungem. Aţi văzut ce e în 
Ucraina. Aceleaşi riscuri sunt 
şi pentru Moldova. Eu consider 
şi despre asta am avut discuţii 
şi cu cei din Vest, dar şi cu cei 
din Est, cu domnul Putin de mai 
multe ori pe parcursul ultimului 
an, cu conducerea de la Bruxel-
les, cu doamna Mogherini şi 
cu alţii – mi se pare că această 
abordare este tot mai des înţe-
leasă de partenerii noştri ex-
terni”.

FLUX: Moldova îi poate 
determina pe marii jucători 
să ajungă la un asemenea 
consens? Bineînţeles, nu îi 
putem determina sută la sută, 
dar putem juca un anumit 
rol? Care ar fi acest rol?

Igor Dodon: Noi suntem 
obligaţi să facem tot posibilul 
pentru a-i convinge. Vorbim 
despre câteva puteri mari: Fede-
raţia Rusă, Uniunea Europeană 
şi rolul important al Germaniei 
în UE, Statele Unite ale Ameri-
cii, care se află mai departe, dar 
au o mare influenţă aici, în spe-
cial asupra a ceea ce se întâm-
plă în România, care în context 
regional este foarte important. 
Eu consider că scopul nostru 
strategic trebuie să fie ca Mol-
dova să apară pe agenda acestor 
mari puteri ca un loc unde se 
poate ajunge la un compromis 
geopolitic regional. În opinia 
mea, necesitatea unui compro-
mis regional este evidentă, şi 

va fi şi mai evidentă în timpul 
apropiat. Se vor finaliza alege-
rile în Federaţia Rusă şi eu sunt 
ferm convins că Federaţia Rusă 
şi Statele Unite vor căuta punc-
te comune în această regiune. 
Da, au o agendă comună în alte 
părţi ale lumii. Dar în această 
regiune vor avea nevoie de o 
agendă comună şi de o istorie 
de succes comună. Scopul meu 
pe parcursul acestui an a fost să 
explic acest lucru celor din Ger-
mania, din Federaţia Rusă, de 
la Bruxelles, din Statele Unite 
– să le spun că aici este punctul 
pe care îl puteți privi ca pe un 
succes pentru fiecare dintre voi. 

Puteţi încerca să veniţi aici cu 
o istorie de succes care o să vă 
aparţină tuturor, nu doar unuia; 
care poate fi pe viitor un model 
de soluţionare a altor probleme. 
Sincer să vă spun, sunt optimist 
că după  finalizarea tuturor pro-
ceselor electorale din acest an, 
la noi, în Rusia, în Statele Unite 
– alegerile intermediare în Con-
gres. Sper că după finalizarea 
acestor procese anul 2019 va 
fi un an al compromisurilor, iar 
Moldova va fi pe agenda mari-
lor puteri. În ultimul timp noi 
nu am fost pe agenda marilor 

puteri. Cel puţin nu pe prima 
pagină.

FLUX: Dumneavoastră 
sunteţi calificat drept poli-
tician pro-rus de către pro-
motorii discursului pro-occi-
dental. Pe de altă parte, am 
urmărit cu atenţie intervenţia 
dumneavoastră pe data de 
15 decembrie 2017 la confe-
rinţa internaţională dedicată 
alternativelor capitalismului 
financiar şi prin ceea ce aţi 
afirmat acolo de fapt v-aţi 
poziţionat în calitate de adept 
al conceptului privind Ma-
rea Europă „de la Lisabona 

la Vladivostok”, pe care unii 
autori îl mai numesc „axa Pa-
ris-Berlin-Moscova”. Ce rol 
poate juca Republica Moldo-
va în acest concept, care ştim 
că este dinamitat de către alte 
forţe, care nu ţin neapărat de 
continentul Eurasiatic?

Igor Dodon: Moldova e o 
ţară mică, dar va juca un rol de-
cisiv. Şi dacă vom fi înţelepţi, 
atunci noi am putea fi puntea, 
când se va merge de la 
Lisabona şi mai depar-
te. Nu să nu ne observe 
nimeni, ci noi am putea 

IGOR DODON: NOI TREBUIE SĂ NE CONDUCEM DE VALORILE 
NOASTRE NAȚIONALE ȘI NU DE SUGESTIILE DIN EXTERIOR

Interviu cu Preşedintele Republicii Moldova, 
Igor Dodon, oferit în exclusivitate pentru
flux.md, realizat de Ghenadie Vaculovschi.

ÎN ULTIMUL TIMP SE VEDE DIN 
NOU O DORINŢĂ DE A FI PE PLACUL 
EUROPENILOR SAU AL AMERICANILOR. 
ESTE FOARTE PERICULOS PENTRU 
NOI. REPUBLICA MOLDOVA POATE 
SUPRAVIEŢUI DOAR DACĂ VA AVEA 
RELAŢII BUNE ȘI CU ESTUL, 
ŞI CU VESTUL

OPONENŢII NOŞTRI – AI 
STATALITĂŢII – ÎN CE LOVESC 
CEL MAI DES ÎN ULTIMII ANI? 
EI LOVESC ÎN ISTORIE, ÎN RELIGIE 
ŞI ÎN TRADIŢIILE NOASTRE, 
ÎN FAMILIA NOASTRĂ. DACĂ O SĂ 
PERMITEM ASTA, VA FI DISTRUSĂ 
STATALITATEA, PILONII PE CARE SE 
SPRIJINĂ STATUL NOSTRU.
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fi un exemplu, un punct 
unde se vor înţelege ma-
rile puteri, aşa cum am 
spus anterior. Dacă nu 
vom avea această inteli-

genţă şi capacitate, atunci ţara 
va fi ruptă în bucăţi. Cei care 
încearcă să mă poziționeze ca 
politician pro-rus, sunt exact 
acei care nu doresc să găsim 
acest consens. Pentru că este 
mai simplu să spui că, uite, sunt 
pro-ruşi şi pro-europeni şi de a 
diviza în continuare societatea. 
Eu vă spun sincer şi conştien-
tizez acest lucru din ce în ce 
mai mult. Recunosc, poate şi 
eu eram prea categoric în unele 
elemente, dar conştientizez din 
ce în ce mai mult că Moldova 
are nevoie de echilibru în po-
litica sa externă. Şi dacă vom 
avea capacitatea, maturitatea 
politică şi inteligenţa să asigu-
răm asta aici, în interior, atunci 
rolul Moldovei va fi decisiv în 
crearea acestei axe (Paris-Ber-
lin-Moscova, n.red.)”.

FLUX: Statele din grupul 
Visegrad promovează în ulti-
ma vreme o politică în ceea ce 
ţine de relaţia lor cu Bruxel-
les, care încearcă, dimpotri-
vă, prin birocraţia sa, să sub-
mineze suveranitatea acestor 
ţări. Cel puţin aşa afirmă 
politicienii de acolo. Iată că 
le reuşeşte. Dumneavoastră, 
în calitate de şef de stat, nu 
consideraţi că ar fi cazul să 
intensificaţi dialogul cu con-
ducătorii acestor ţări?

Igor Dodon: Sunt de acord, 
şi noi deja şi în anul precedent 
am avut unele contacte în acest 
sens. Eu am avut anul trecut 
întrevederi cu prim-ministrul 
Ungariei, cu domnul Victor 
Orban, o discuţie foarte bună 
şi am concluzionat că pe foar-
te multe subiecte din politica 
regională avem poziţii comu-
ne. M-a bucurat acest lucru. 
Dumnealui este membru al fa-
miliei partidelor de dreapta în 
Uniunea Europeană, eu sunt 
un politician de stânga, dar pe 
marea majoritate a subiectelor, 
cum ar fi migranţii, echilibrul în 
relaţiile cu Rusia şi Occidentul, 
am găsit puncte de tangenţă. În 
anul curent sunt optimist că voi 
avea o întrevedere cu preşedin-
tele Cehiei. I-am transmis feli-
citări cu ocazia zilei de naştere. 
Aşteptăm să stabilim în tim-
pul apropiat unde va avea loc 
întrevederea, la Chişinău sau 
în Cehia. Anul trecut am avut 
contacte cu conducerea Bulga-
riei. Doamna vicepreşedinte a 
Bulgariei a fost la Chişinău şi 
în acest an cred că voi avea o 
întâlnire cu preşedintele Bulga-
riei care, apropo, tot este soci-
alist. Cu ceilalţi de asemenea 
vom intensifica contactele.

FLUX: Revenind la agen-
da internă, la protecţionismul 
economic şi la suveranitatea 
economică, vreau să vă pun 
o întrebare privind terenurile 
agricole. Ungaria, prin refe-
rendum, a consfinţit dreptul 
exclusiv al cetăţeanului ungar 
de a fi proprietar al terenuri-
lor arabile. Poate că ar fi ca-
zul ca şi Republica Moldova 
să procedeze la fel ca Unga-
ria?

Igor Dodon: În acest sens 

poziţia mea este la fel de cate-
gorică. Uitaţi-vă la ceea ce s-a 
întâmplat în România, în alte 
state, care au avut o abordare 
foarte liberală în acest sens: 
practic, terenurile agricole sunt 
în mare parte proprietatea cetă-
ţenilor străini sau a corporaţii-
lor străine, care nu au tot timpul 
interesul să dezvolte agricultu-
ra. În unele cazuri le este mai 
simplu să ruineze agricultura, 
pentru a intra cu produsele lor, 
pe care le produc în alte ţări. Şi 
aceasta este o tragedie pentru 
ţară, pentru stat, pentru că te-
renurile sunt în mâinile străini-
lor, agricultura e ruinată, rămâi 
fără forţă de muncă şi cu piaţa 
internă inundată de produse 
agricole din alte ţări. Citeam 
recent o analiză din România, 
despre miliardele de euro pe 
care românii le plătesc pentru 
produsele agro-alimentare de 
import, ceea ce anterior produ-
ceau. Uitaţi-vă ce s-a întâmplat 
în Bulgaria: cel puţin jumătate 
din producţia autohtonă, după 
ce a devenit membră a UE şi 
a liberalizat totul, practic a fa-
limentat. Astfel, în acest sens, 
Ungaria este un exemplu viu, 
un exemplu bun. Evident, în 
Republica Moldova acest lu-
cru trebuie restricţionat. Pen-
tru că la moment, prin diferite 
instrumente, se ajunge la aceea 
că, totuşi, cetăţenii străini intră 
în posesia terenurilor agricole. 

Asta este foarte periculos.

FLUX: Dumneavoastră 
v-aţi întâlnit recent cu preşe-
dintele Organizaţiei Interna-
ţionale pentru Familie, ameri-
canul Brian Brown. Aţi decis 
de comun acord să organizaţi 
în luna septembrie a acestui 
an Congresul Mondial al Fa-
miliilor la Chişinău. Ce v-a 
determinat să lansaţi această 
iniţiativă şi mai vreau să vă 
întreb dacă sunteţi adeptul 
convingerii că la ora actuală 
familia este ţinta unor atacuri 
fără precedent în istorie?

Igor Dodon: Când un stat 
este puternic? De aici încep, 
de regulă, răspunsul la aceas-
tă întrebare. Sunt foarte multe 
răspunsuri filosofice şi retorice. 
Unii spun că statul este puternic 
atunci când are armată puterni-
că. Dar sunt state puternice care 
nu au armată sau nu au o armată 
prea mare şi nici nu sunt puteri 
nucleare. Statul este puternic 
atunci când are în primul rând 
o istorie, o naţiune consolidată, 
o societate care ţine la valori-
le sale. Acel stat este puternic. 
Acel stat poate fi distrus cu greu 
din afară. În Republica Moldo-
va peste 98 la sută sunt creştin-
ortodocşi. În Republica Mol-
dova este tradiţional, normal, 
să existe relaţii familiale bune. 
La noi se spunea tot timpul că 
familia este celula de bază a 
societăţii. Şi uitaţi-vă ce se în-
tâmplă. Oponenţii noştri – ai 
statalităţii – în ce lovesc cel mai 
des în ultimii ani? Ei lovesc în 
istorie, în religie şi în tradiţiile 

noastre, în familia noastră. Vin 
cu istoria altor state, vin cu în-
cercarea denigrării Bisericii în 
Moldova, vin cu înregistrarea 
minorităţilor sexuale. În opinia 
mea, dacă o să permitem asta, 

va fi distrusă statalitatea, pilonii 
pe care se sprijină statul nostru. 
Anume din aceste consideren-
te, pe parcursul ultimilor ani, 
am fost categoric împotriva 
încercărilor de a bate în aceste 
valori. Am ieşit cu mai multe 
iniţiative, cu acţiuni de prote-
jare a acestor valori. În acest 
an, când am avut posibilitatea 
să conving partenerii noştri ex-
terni să organizăm la Chişinău 
Congresul Mondial al Familiei, 
am profitat de această ocazie. 
Acum doi ani, în 2016, am fost 
la Tbilisi, unde a avut loc un 
astfel de eveniment. Anul trecut 
a avut loc la Budapesta. Mi-a 

reuşit să îi aducem aici, să-l 
convingem pe Brian Brown. Şi 
în mod sigur în septembrie vor 
fi aici reprezentanţi din zeci de 
ţări, nu doar din ţările creştin-
ortodoxe, ci şi catolice, care 
sunt pentru aceleaşi valori. Eu 
cred că este un succes enorm 
pentru noi.

Evident, vom organiza mai 
multe evenimente şi până în 
septembrie. În mai în mod obli-
gatoriu trebuie să facem un fes-
tival al familiei în Piaţa Marii 
Adunări Naţionale şi noi îl vom 
organiza. Sub patronajul Pre-
şedintelui Republicii Moldova 
va avea loc un astfel de eveni-
ment. Noi planificăm şi unele 
evenimente în afara ţării. Dom-
nul Brian Brown m-a invitat în 
Statele Unite pentru a organiza 
câteva mese rotunde în contex-
tul respectiv şi eu voi profita 
de această ocazie, voi da curs 
invitației şi voi merge.

Noi, cei din Republica Mol-
dova, trebuie să înţelegem că 
suntem puternici fără armată 
prea puternică, dar prin tradiţii-
le noastre, prin cultura noastră, 
prin familiile noastre. Şi acest 
lucru trebuie apărat.

FLUX: Vă poziţionaţi 
drept un apărător al Ortodo-
xiei. Nu credeţi că asta vă poa-
te aduce prejudicii de imagi-
ne? Or, în societatea noastră 
sunt la modă atacurile per-
manente împotriva Bisericii 
şi atacurile anticlericale.

Igor Dodon: Noi trebuie să 
ne conducem de ceea ce simţim 
şi de ceea în ce credem. Dar să 

nu ne conducem de campaniile 
mediatice şi de PR, făcute de 
oponenţii noştri care încearcă 
să ne impună agenda lor şi să 
inducă în eroare societatea. Tot 
ceea ce spuneţi că este la modă, 

acestea sunt campanii finan-
ţate, campanii artificiale ce au 
ca scop ca o parte a societăţii 
să creadă aşa. Evident, lucrul 
acesta este foarte periculos. Dar 
eu nu am de gând să cedez pen-
tru că cineva, la televizor, spune 
că e mai frumos aşa sau pentru 
că cineva din tineret, cu regret, 
se lasă pradă unor astfel de spe-
culaţii. Eu sunt ferm convins că 
majoritatea cetăţenilor susţin 
această poziţie şi voi fi alături 
de ei.

FLUX: Concepţia des-
pre Europa Mare, precum şi 
convingerile dumneavoastră 
îndreptate spre păstrarea va-
lorilor tradiţionale, vor putea 
fi promovate, oare, mai ac-
centuat după alegerile parla-
mentare ce urmează să aibă 
loc în curând în Republica 
Moldova? Există şansa să fie 
formată o majoritate parla-
mentară favorabilă unei ast-
fel de agende?

Igor Dodon: Depinde foarte 
mul şi de noi, în primul rând, 
dar şi de contextul geopolitic. 
Dacă marile puteri, în agenda 
lor comună, care în mod sigur 
va fi către sfârşitul acestui an, 
vor conveni să nu tragă Mol-
dova într-o parte sau în alta, să 
rămână stat neutru, prietenos 
atât cu noi, cât şi cu voi, atunci 
va fi mai simplu. Pentru că în 
mare parte ceea ce se va întâm-
pla în anul următor depinde şi 
de agenda geopolitică a marilor 
jucători în această regiune. Eu 
nu am de gând să cedez. Evi-
dent, nu este simplu. Atacurile 
sunt foarte mari. Şi vedeţi aces-
te campanii informaţionale îm-
potriva mea – din partea Occi-
dentului, care bat şi bat. Cei din 
spatele acestor campanii văd 
un pericol în acest sens: când 
vine o persoană care este anti-
globalist. Eu am spus asta des-
chis şi anul trecut la un forum 
economic la Sankt Petersburg. 
Eu sunt pentru protejarea valo-
rilor noastre şi pentru ca noi să 
ne axăm tot timpul pe interesul 
nostru naţional. Nu Washingto-
nul, Bruxelles-ul sau Moscova 
trebuie să ne dicteze agenda 
noastră. Noi trebuie să ne ba-
zăm pe interesul nostru naţional 
în tot ce facem. Dacă pentru 
Republica Moldova este conve-
nabil să aibă regim fără vize cu 
Europa pentru cetăţenii noştri, 
atunci trebuie să avem. Ne este 
convenabilă piaţa eurasiatică 
şi avem statut de observator, 
există un memorandum, atunci 

trebuie să-l semnăm. Trebuie să 
avem tot timpul agenda noastră, 
pe care să nu ne-o dicteze cine-
va din afară, să nu ni se spună 
că „pentru voi ar fi bine asta”. 
Cu regret, în ultimii ani aşa a 
şi fost în Republica Moldova. 
Agenda ne era impusă din afara 
ţării, iar guvernanţii nu au avut 
capacitatea să-şi spună poziţia. 
Pentru că pe de o parte se te-
meau, erau șantajați deoarece 
aveau activele în Occident, pe 
de altă parte nu aveau capaci-
tate, tărie, verticalitate. Şi dacă 
le spunea ceva Fondul Monetar 
Internaţional: „faceţi aşa, ma-
joraţi vârsta de pensionare”, ei 
făceau asta. „Deschideţi piaţa 
pentru produsele agro-alimen-
tare din Europa” – noi acum 
importăm carne din Europa, 
importăm din Ucraina aproape 
toate produsele lactate… Unde 
ajungem cu asemenea abor-
dări? De aceea, răspunzând la 
întrebare, eu consider că lucrul 
acest este real. Depinde foarte 
mult de noi. Eu nu am de gând 
să cedez, dar depinde şi de con-
junctura geopolitică de la finele 
acestui an şi în special de la în-
ceputul anului următor.

FLUX: Acest interviu va 
fi publicat pe portalul FLUX.
MD în patru limbi concomi-
tent, urmând să fie preluat 
de către partenerii noştri me-
dia din Europa occidentală şi 
din Rusia. Ce mesaj doriţi să 
adresaţi cu această ocazie citi-
torilor noştri din străinătate?

Igor Dodon: În primul rând, 
vreau să-i invit să vină în Re-
publica Moldova. În pofida bă-
tăliilor geopolitice din regiune, 
Republica Moldova este o ţară 
foarte frumoasă. Eu vreau să 
le mulţumesc pentru susţinere. 
În ultimul timp primesc foarte 
multe mesaje, inclusiv pe re-
ţelele de socializare, care mă 
încurajează. Oamenii vin cu 
mesaje: „Domnule Dodon, ve-
dem că dumneavoastră luptaţi 
şi noi suntem de acord cu po-
ziţia dumneavoastră, chiar dacă 
suntem din Marea Britanie, din 
Germania, din Franţa, din Sta-
tele Unite. Noi considerăm că 
dumneavoastră aveţi dreptate 
atunci când vorbiţi despre păs-
trarea familiei, a valorilor tradi-
ţionale, a religiei, când vorbiţi 
despre protecţionism econo-
mic”.

Eu vreau să le mulţumesc 
pentru aceste mesaje şi vreau 
să vă spun că noi nu vom ceda. 
Poziţia pe care am expus-o, pe 
care astăzi am discutat-o, este 
susţinută de marea majoritate 
a cetăţenilor Republicii Moldo-
va. Atunci când vorbim despre 
neutralitate fără NATO, în Mol-
dova pentru aceasta sunt peste 
65-70 de procente din popula-
ţie. Atunci când vorbim despre 
credinţa noastră ortodoxă, în 
Moldova sunt peste 90 la sută. 
Când vorbim despre păstrarea 
valorilor familiale tradiţionale, 
în Moldova sunt pentru asta 
peste 90 la sută. De aceea, în 
Republica Moldova, în pofida 
tuturor presiunilor şi a încer-
cării de a ne fi impuse unele 
standarde şi valori care nu ne 
reprezintă, noi suntem o ţară 
deschisă pentru toţi, dar foarte 
patriotică. Şi vă invit să veniţi 
la noi să ne vedeţi.

EU SUNT PENTRU PROTEJAREA 
VALORILOR NOASTRE ŞI PENTRU CA 
NOI SĂ NE AXĂM TOT TIMPUL PE 
INTERESUL NOSTRU NAŢIONAL

EU NU AM DE GÂND SĂ CEDEZ.
EVIDENT, NU ESTE SIMPLU. ATACURILE
SUNT FOARTE MARI. ŞI VEDEŢI
ACESTE CAMPANII INFORMAŢIONALE
ÎMPOTRIVA MEA – DIN PARTEA
OCCIDENTULUI, CARE BAT ŞI BAT. 
CEIDIN SPATELE ACESTOR CAMPANII
VĂD UN PERICOL ÎN ACEST SENS:
CÂND ESTE PROMOVATĂ O POZIȚIE 
ANTIGLOBALISTĂ
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STOP – UNIONISMUL!

Semnarea declaraţiilor despre aşa-zisa unire 
cu România a constituit unul din evenimentele 
de rezonanţă de pe arena politică a ţării noastre. 
Consilierii şi primarii din cîteva sate din Moldo-
va au declarat consecutiv despre dorinţa de a se 
„uni cu România-mamă”. Acest lucru a provo-
cat indignarea locuitorilor Moldovei şi a Preşe-
dintelui ţării, Igor Dodon. Susținătorii preşe-
dintelui şi activiştii PSRM au lansat, la rîndul 
lor, o acţiune de răspuns care prevede adoptarea 
declaraţiei „Pentru statalitate”. Şi doar SIS şi 
Procuratura Generală, obligate să monitorizeze şi 
să suprime ameninţările care vizează statalitatea 
ţării, au ignorat în mod demonstrativ situaţia în 
cauză. S-a dovedit că ignorarea acestor fapte a 
fost făcută în scopul evitării unui scandal diplo-
matic. S-a stabilit că în spatele semnării actului 
privitor la lichidarea Moldovei, stau reprezen-
tanţii oficiali ai României în Moldova, în special, 

este vorba despre consulul general al României 
la Bălţi, Mihai Baciu. Într-un material de pe blo-
gul său, deputatul socialist, Grigore Novac, a re-
latat despre activitatea consulului general român, 
care, de la începutul anului 2018, şi-a organizat 
un adevărat “pelerinaj” prin satele şi comune-
le din Moldova, unde a desfășurat întrevederi cu 
primarii şi consilierii locali. În timpul acestor în-
trevederi, Baciu le propunea deschis să semneze 
aşa-numita declaraţie de unire. În schimb, con-
sulul le promitea propriul sprijin, sprijin din par-
tea unuia din partidele politice din ţară, pe listele 
căruia, în toamna acestui an, ar putea figura pri-
marii şi consilierii semnatari ai declaraţiei – Par-
tidul Unităţii Naţionale (lideri – Traian Băsescu 
şi Anatol Şalaru). În unele cazuri, Baciu venea şi 
cu o ofertă frumoasă pentru documentul semnat 
(suma ajungea pînă la € 2000).

Administraţia Preşedintelui Republicii Moldova, Igor Do-
don, va sesiza Guvernul şi Serviciul Informaţii şi Securitate  în 
scopul investigării activităţii consulului României, Mihai Ba-
ciu. 

Potrivit consilierului Preşedintelui RM, Maxim Lebe-
dinschi, în adresa instituției Prezidențiale, au parvenit multiple 
informații prin care se comunică că Consulul General al Româ-
niei de la Bălți, Mihai Baciu ar fi întreprins mai multe acțiuni 
de corupere a aleșilor locali din nordul Republicii Moldova, în 
scopul determinării acestora de a semna declarațiile Unioniste. 
În conformitate cu prevederile legislaţiei RM, astfel de acţiuni 
ale consulului roman cad sub incidența articolelor cu privire la 
corupție a Codului Penal al țării și constituie  o amenințare în 
adresa statalității Moldovei. 

Unioniştii din cadrul consiliilor locale din sate şi 
comune au început să adopte declaraţii „De unire cu 
România”. În ciuda faptului că aceste declaraţii sînt 
lipsite de putere juridică, și nu au fost susţinute de 
locuitorii localităţilor din Moldova, mai multe forţe 
politice au lansat, cu acest prilej, o amplă campanie 
de agitaţie, în cadrul căreia pretindeau că, chipurile, 
locuitorii Moldovei sprijină unionismul. Timp de o 
lună şi jumătate, numărul acestor „declaraţii” a 
ajuns la circa 30. Fără îndoială, astfel de acţiuni nu 
au lăsat indiferenţi pe majoritatea absolută a locuito-
rilor ţării noastre. 

”Campania antinaţională, în cadrul căreia cîţi-
va consilieri locali au semnat declaraţii privind li-

chidarea statului, este o dovadă a faptului că gluma 
cu unionismul s-a îngroşat. Aceasta e deja o acțiune 
anticonstituțională clară”, a menţionat Preşedintele 
Igor Dodon. 

Socialiştii, indignaţi de inacțiunile SIS şi a Procu-
raturii Generale, au cerut structurilor de stat responsa-
bile de asigurarea securităţii Moldovei, să fie pornită 
o anchetă vizavi de aceste acţiuni, fiindcă acţiunile 
unioniştilor contravin prevederilor Codului Penal 
al Republicii Moldova, fiind evidentă încălcarea 
gravă a legii supreme a ţării noastre, dar şi a altor 
acte normative. Preşedintele Igor Dodon a convocat 
şedinţa Consiliului Suprem de Securitate, iar deputaţii 
fracţiunii PSRM au propus Parlamentului spre exami-

nare un proiect ce prevede „condamnarea acţiunilor 
antistatale”. Totodată, PSRM a lansat în toată ţara o 
acţiune de răspuns: adoptarea declaraţiei în sprijinul 
statalităţii Moldovei şi de condamnare a unionismu-
lui. Timp de doar două săptămîni, această declaraţie a 
fost sprijinită şi adoptată în mai bine de două sute de 
localităţi din întreaga ţară. 

”Nu vrem ceartă cu nimeni și nu-i dorim rău nimă-
nui. Dar nici acțiuni perfide și atentate la statalitatea 
patriei noastre nu vom tolera. Isteria anului 2018 va 
trece și va rămîne în trecut, iar Republica Moldova va 
dăinui, va avea un mare viitor, în ciuda celor care ne 
vor dispariția”, a declarat Igor Dodon.

Deputatul socialist a fost uimit de neruşinarea cu care ac-
ţiona reprezentantul României. 

- Toate negocierile, recrutarea primarilor şi a preşedinţilor de 
raioane, ba chiar şi transmiterea banilor, aveau loc în localurile şi 
restaurantele municipiului Bălţi. 

Negocieri şi acţiuni similare au avut loc şi pe teritoriul Ro-
mâniei, mai ales în timpul vizitelor efectuate de aleşii locali din 
Republica Moldova în ţara vecină în legătură cu diferite proiecte 
de cooperare, a menţionat cu indignare Grigore Novac. 

- Toate aceste acţiuni vin în contradicţie nu doar cu statutul de 

diplomat, ci mai fac parte din acţiunile de corupere a persoanelor 
publice, consideră deputatul. 

- Sper că Procuratura Generală a Republicii Moldova, Servi-
ciul Informaţii şi Securitate, dar şi Ministerul Afacerilor Exter-
ne şi Integrării Europene al Republicii Moldova vor organiza o 
anchetă a acţiunilor ilegale ale consulului general al României 
la Bălţi, Mihai Baciu, şi vor înainta, cel puţin, o notă de protest 
Ministerului Afacerilor Externe al României, a spus în final de-
putatul PSRM.

Alexei CEADAEV, filosof politic, 
consilierul preşedintelui Dumei 

de Stat a Federaţiei Ruse:
Unirea Moldovei cu România va 

genera o catastrofă nu doar a spaţiu-
lui post-sovietic, ci şi a întregii Euro-

pe. În pofida tuturor schimbărilor din 
fostele republici sovietice, configurarea 

frontierelor, în cea mai mare parte, a rămas nemodifi-
cată din anul 1945. Totuşi, în cazul „Unirii” s-ar putea 
discuta deja despre o revizuire a graniţelor „de la Pots-
dam”, astfel se va deschide Cutia Pandorei pentru în-
treaga Europă de Est şi de Sud. Consecinţele vor fi mai 
grave decît după recunoaşterea independenţei regiunii 
Kosovo. 

Transilvania, Macedonia, Tirol, Carintia, regiunea 
Sudetă, Prusia de Est – vor genera un număr atît de 
mare de conflicte teritoriale, încît în toată Europa va fi 
Catalonia. 

Sergiu NAZARIA, candidat în ştiinţe istorice, 
doctor în ştiinţe politice, profesor al Institutului 
de Relaţii Internaţionale din Moldova:

Propaganda ideilor româno-unionismului – a concepţiei et-
nocratice naţionaliste româneşti, care nu recunoaşte identitatea 

moldovenilor – reprezintă un pericol pentru existenţa Moldovei. 
În aspect politic, adepţii acestui concept neagă însăşi existenţa po-

porului moldovenesc şi a dreptului acestuia la statalitate proprie şi pledează pentru 
„unirea tuturor românilor într-un stat unic” – „România Mare”. Aceştia califică 
Republica Moldova drept cel de-al „doilea stat românesc”, iar Basarabia şi Buco-
vina de Nord – „teritorii româneşti”, care trebuie să fie alăturate la „Patria-mamă” 
România. 

Pericolul unionismului pentru Moldova este destul de real ca perspectivă şi, 
dacă situaţia nu se va schimba, se poate vorbi despre o perspectivă nu chiar atît 
de îndepărtată. De vină este politica compradoră a autorităţilor moldoveneşti în 
toţi cei 26 de ani din momentul declarării independenței şi mai ales de la sfîrşitul 
anului 2009, în rezultatul căreia are loc o discreditare rapidă a propriului stat în 
ochii moldovenilor. 

Elena PAHOMOVA, 
prezentatoare TV: 

Unionismul este 
destinul oamenilor 
slabi, incapabili de a 

crea ceva PROPRIU, 
neîncrezuţi în sine, gata 

de un rol secund în societate. Aceştia nu 
sînt interesați de dezvoltarea unui stat 
independent, a tuturor sferelor: a econo-
miei, a ocrotirii sănătăţii, a ştiinţei. Cu cît 
mai bună ar fi situaţia în ţară, cu atît mai 
departe ar fi  unioniștii de visul lor. De 
facto, aceştia sînt nişte sabotori, de care ar 
trebui să se ocupe structurile competente. 
Unionismul trebuie lichidat din rădăcină.

CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA BĂLŢI 
PROMOVEAZĂ IDEEA DE LICHIDARE A MOLDOVEI

Semnarea acestei „declaraţii de Unire” a fost un afront 
la adresa cetăţenilor. Totodată, cei din urmă au tăcut, au ple-
cat capul, neştiind ce înseamnă demnitate naţională. Urmărim 
cu îngrijorare cum primarul orașului Iaşi sau unii senatori de la 
Bucureşti fac propriile jocuri în Moldova, în scopul lichidării 
ţării noastre. Această „paradă a declaraţiilor” este o mare pro-
blemă pentru societatea moldovenească. În loc să ne edificăm 
propria ţară, sîntem nevoiţi să jucăm jocuri străine… 

Nicolae Pascaru 

- Facem apel către societatea civilă, organizaţiile neguverna-
mentale şi oamenii publici şi îi chemăm să condamne acţiunile crimi-
nale ale consilierilor şi primarilor care s-au pronunţat pentru „Unire”. 
Indiferent de apartenenţă de partid sau naţională – aceste acţiuni nu 
sînt altceva decît un act de separatism, avînd drept scop lichidarea 
Moldovei ca stat. Cerem Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului 
Informaţii şi Securitate şi Procuraturii Generale să se implice şi să tra-
gă la răspundere persoanele care au semnat declaraţia. 

Dumitru Roibu

OPINIILE EXPERŢILOR

DECLARAŢIILE UNIONIŞTILOR - STRIGĂT DE DISPERARE 
SAU UN CALCUL RECE? De la sfîrşitul lunii ianuarie, în regiunile Moldovei, adepţii ideii de 

lichidare a ţării şi de aderare la România, au lansat un atac masiv 
şi fără precedent împotriva statalităţii Moldovei. 

Administraţia 
Preşedintelui RM 
iniţiază o anchetă 
privind activitatea 
consulului României 
în Moldova
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DA – REPUBLICII MOLDOVA!

NU VA TRECE
UNIREA

250
ÎN DOAR 3 SĂPTĂMÎNI

de localități din Moldova au condamnat 
„declarațiile de Unire cu România”

INCLUSIV:
Consiliul raional Ocnița 
Municipiul Bălți 
Municipiul Comrat
or.Briceni 
or. Lipcani
or. Ocnița
or. Frunză 
or. Otaci 
or. Rîșcani 
or. Costești 
or. Soroca 
or. Vatra
or. Florești 
or. Mărculești 
or. Аnenii Noi
or. Basarabeasca 
or. Ștefan-Vodă 
or. Cantemir 
or. Ciadîr-Lunga 
or. Vulcănești
și multe altele...

UN MILION
DE CETĂȚENI AI REPUBLICII MOLDOVA

PESTE

AU SPUS UNIRII

NU
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SUMMIT

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a avut o în-
trevedere cu familia regală, la invitația Sheicului Faisal Bin 
Sultan Bin Salem Al Qassimi, Guvernator al emiratului Sharjah 
(unul dintre cele 7 Emirate) din 1972 și pînă în prezent, mem-
bru al Consiliului Suprem al Uniunii Emiratelor Arabe Unite, 
istoric, fondator al Băncii Arabe Unite și al unor grupuri de 
companii în diverse domenii.

Sheicul Faisal Bin Sultan Bin Salem Al Qassimi este mem-
bru al famiIiei regale Al Qassimi - una dintre cele 6 familii, 

care guvernează EAU și conduce două dintre cele 7 emirate: 
Ras Al Khema și Sharjah.

În cadrul dialogului părțile au discutat despre oportun-
tatea realizării unor proiecte investiționale mari în Moldo-
va în mai multe domenii, cum ar fi cel industrial, financiar, 
construcțiilor ș.a. Președintele a lansat în adresa Sheicului 
Faisal Bin Sultan Bin Salem Al Qassimi invitația de a între-
prinde o vizită oficială în țara noastră.

În cadrul vizitei la Dubai, Igor Do-
don a avut o întrevedere cu Alteța 
Sa, Șeicul Mohammed bin Rashid Al-
Maktoum vice-preşedinte, prim-mi-
nistru, ministrul Apărării al Emiratelor 
Arabe Unite, Guvernator al orașului 
Dubai şi conducător al unui mare grup 
investițional.

În cursul dialogului, părțile au 
abordat subiecte cu privire la relațiile 
bilaterale și necesitatea valorificării 
potențialului de cooperare între Re-
publica Moldova şi Emiratele Arabe 
Unite.

”În anul 2017, Republica Mol-

dova a abolit regimul de vize pentru 
cetățenii Emiratelor Arabe Unite. Tot-
odată, în timpul apropiat va fi des-
chisă Ambasada Republicii Moldova 
în Abu Dhabi și Consulatul General 
al Republicii Moldova la Dubai”, a 
menționat șeful statului.

Igor Dodon a subliniat că exis-
tă un interes deosebit din partea 
reprezentanților companiilor din 
EAU pentru a veni cu investiții în 
diferite domenii din Republica Mol-
dova, precum cel financiar, imobiliar, 
IT, hotelier, ș.a.

Președintele Republicii Modova a 
avut o întrevedere cu Rashid S. Al-
Rashid din Arabia Saudită, fonda-
tor și președinte al unui mare grup de 
companii din domeniul construcției, 
producerii energiei alternative, prestă-
rii serviciilor medicale, dezvoltării tu-
rismului, filantropiei, ș.a.

Rashid S. Al-Rashid este mem-
bru al Comitetului Institutului Ur-
ban, consilier în Comitetul Arabiei 

Saudite pentru dezvoltarea țării și 
cel mai mare investitor în domeniul 
construcției parcurilor și zonelor de 
agrement din Dubai.

Șeful statului a menționat că dom-
nul Rashid a manifestat un interes 
major pentru Republica Moldova, în 
special, pentru edificarea unor spitale, 
blocuri locative, magazine, hoteluri, 
etc.

”Am discutat despre construcția 
unui complex sportiv multifuncțional 
în Republica Moldova. În următoarele 
luni ne propunem să selectăm terenul, 
să finalizam elaborarea documentelor 
de proiectare, pentru a începe în ter-
men optim construcția acestuia. Mi-am 
exprimat încrederea că proiectul re-
spectiv va fi lansat curînd sub patro-
najul Președintelui Republicii Mol-
dova”, a declarat Președintele țării.

OAMENII DE AFACERI DIN ARABIA SAUDITĂ MANIFESTĂ 
UN INTERES MAJOR PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

DECIS: AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA 
ÎN EMIRATELE ARABE UNITE ȘI CONSULAT 
GENERAL LA DUBAI

ȘEFUL STATULUI A AVUT O ÎNTREVEDERE
CU FAMILIA REGALĂ A EMIRATELOR ARABE UNITE

PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA LA SUMMITUL MONDIAL GUVERNAMENTAL

Rashid S. Al-Rashid

Președintele țării, Igor Dodon, a 
avut o întrevedere cu Crown Prin-
ce al Abu Dhabi (Emiratele Arabe 
Unite) Excelența sa, Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan.

Președintele țării a lansat o invitație 
în adresa Excelenței sale, Mohammed 
bin Zayed Al Nahyan, să efectueze o 
vizită oficială la Chișinău, în fruntea 
unui grup de investitori pentru a ana-

liza posibilitatea inițierii unor proiecte 
concrete în diverse domenii.

Excelența sa, și-a confirmat intere-
sul sporit față de colaborarea cu Re-
publica Moldova, inclusiv în dome-
niul investițiilor în diferite sectoare 
ale economiei moldovenești precum 
infrastructura transportului, teh-
nologii informaționale.

EMIRATELE ARABE UNITE SUNT DECISE 
SĂ INVESTEASCĂ ÎN MOLDOVA

Excelența sa, 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan

Alteța Sa, Șeicul Mohammed 
bin Rashid Al-Maktoum

Faisal Bin Sultan 
Bin Salem Al Qassimi

AU FOST STABILITE RELAȚII DE COLABORARE 
CU FEDERAȚIA DE ȘAH ASIATICĂ 

În calitate de Președinte al 
Federației de Șah al Republicii Moldo-
va, Igor Dodon a avut o întrevedere 
cu Sheikh Sultan Bin Khalifa Al Ne-
hyan, președintele Federației de Șah 
Asiatice. 

În cursul dialogului, șeful statului a 
pledat pentru stabilirea unor relații de 
colaborare de lungă durată între țara 
noastră și EAU în domeniul șahului. 

În context, Președintele țării a 
menționat că echipa olimpică masculi-

nă și cea feminină a Federației de Șah 
din Moldova va reprezenta țara noastră 
la Olimpiada Mondială la Șah, care 
va avea loc în anul curent în Batumi. 
În calitate de președinte al Federației de 
Șah, Igor Dodon va examina posibilita-
tea de a participa la acest eveniment. 

”De asemenea, la Batumi va avea 
loc Congresul FIDE, în cadrul căruia 
vor avea loc alegerile pentru funcția 
de președinte al FIDE”, a concluzio-
nat șeful statului.

La invitația președintelui Emiratelor 
Arabe Unite, Igor Dodon, Președintele Re-
publicii Moldova a întreprins o vizită de lu-
cru în EAU pentru a participa la Summitul 
Mondial Guvernamental care s-a desfășurat 
la Dubai.

La eveniment au participat reprezentanți 
de peste 150 de state, printre care prim mi-
nistrul Indiei și Franței, conducătorii FMI, 
ONU, UNESCO, Organizația Mondială a 
Sănătății, etc.  

Președintele țării și-a exprimat convingerea 
că această vizită și întîlnirile bilaterale pe care 
le-a avut la Dubai vor contribui pe deplin la 
fortificarea relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre Republica Moldova cu mai multe state, 
precum și atragerea investițiilor străine în țara 
noastră.

Summitul Guvernamental se desfăşoară 
la Dubai din anul 2013, în cadrul căruia sunt 
abordate problemele administrării publice efici-
ente şi implementării tehnologiilor performante 
în diferite sfere ale vieţii. În acest an, la sum-
mit au participat peste patru mii de delegaţi 
din 150 de ţări. În cadrul sesiuni 114-a , şi-
au prezentat discursurile 150 de spicheri la 
diferite subiecte ale agendei. Astfel, timp de 
trei zile, participanţii la summitul mondial au 
făcut schimb de opinii referitor la eficientizarea 
activităţii guvernelor şi instituţiilor publice, re-
latînd propriile viziuni despre guvernarea viito-
rului. Au fost puse în discuţie subiecte ce ţin de 
economie, finanţe, sănătate, tineret, dezvoltare 
tehnologică, inovaţii, dezvoltare durabilă, per-
fecţionare a serviciilor publice.
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DATE MEMORABILE

15 februarie, ziua retragerii trupelor militare 
sovietice din Afganistan, este marcată în țara 
noastră drept ”Ziua comemorării celor căzuţi în 
războiul din Afganistan”. Cu acest prilej, deputaţi 
în Parlament, consilieri municipali, activişti ai 
Partidului Socialiştilor şi ai „Gărzii Tinere”, 
împreună cu preşedintele PSRM, Zinaida Greceanîi, 
au depus flori la Complexul Memorial în Parcul 
Afgan din sectorul Rîşcani al capitalei, aducînd, 
astfel, un omagiu memoriei celor căzuţi. 

În aceeaşi zi, Preşedintele Republicii Moldova, 
Igor Dodon, a semnat un decret privind conferirea 
distincțiilor de stat pentru activitate intensă în 
vederea adoptării sociale a veteranilor războiului 
din Afganistan și antrenării lor în viața socială, 
contribuție la consolidarea mișcării de veterani 
și merite în educarea tinerii generații în spiritul 
patriotismului.

„Astăzi, într-o zi cu o deosebită încărcătură 
istorică, trăim cu toții sentimente de recunoștință și 
respect pentru cei care și-au îndeplinit cu demnitate 
datoria internațională, dând dovadă de vitejie 
și curaj. An de an, pe 15 februarie, aducem un 
omagiu celor ce au luat parte la una dintre cele mai 
dureroase și crâncene confruntări militare, care a 
lăsat urme adânci în conștiința mai multor generații.

Vă adresez, din toată inima, cele mai sincere 
mulțumiri, însoțite de întreaga mea apreciere 
pentru faptele Dumneavoastră de eroism și 
spiritul de sacrificiu, dorindu-Vă multă sănătate și 
prosperitate”, a spus Igor Dodon. 

Amintim că, în Afganistan, în perioada 1979-
1989, peste 12 mii de militari moldoveni şi-au 
îndeplinit datoria internațională. Peste 300 dintre 
aceştia au căzut, iar patru au fost daţi dispăruţi.

La 22 februarie, la Chişinău, au fost lansate ofi-
cial lucrările de reparaţie a edificiului Preşedinţi-
ei, care se vor desfăşura cu suportul financiar din 
partea conducerii Turciei. 

Şeful statului a amintit că această clădire a fost de-
vastată în rezultatul tentativei loviturii de stat, în apri-
lie, 2009. Cu toate că de la evenimentele de atunci au 
trecut 9 ani, din păcate nimeni din conducerea ţării 
nu a făcut nimic pentru reabilitarea clădirii, deși ea 
reprezintă un simbol al statului nostru, a specificat 
Preşedintele. 

– Este nu doar sediul Preşedintelui ţării, ci un sim-
bol al statului, unde au avut loc primele şedinţe ale 
Parlamentului de după declararea independenţei 
Republici Moldova. Imediat după ce am fost ales 
în funcția de Președinte al Republicii Moldova, am 
promis că voi face tot posibilul pentru a repara se-
diul Președinției. Începînd cu luna ianuarie a anului 
trecut, m-am adresat la diferiți parteneri externi, și 
salut faptul că președintele Republicii Turcia, Recep 
Tayyp Erdogan, a răspuns solicitărilor noastre, și s-a 
oferit să acopere integral cheltuielile pentru reparația 
clădirii Președinției. Astfel, atît pentru reparație, cît și 
pentru mobilă, statul nu va cheltui niciun leu, a spus 
Igor Dodon. 

Şeful statului şi-a exprimat speranța că lucrările vor 
finaliza într-o zi simbolică pentru statul nostru – 27 
august, cînd sărbătorim Ziua Independenței Repu-
blicii Moldova, şi a lansat invitația oficială în adre-
sa Preşedintelui Turciei, Recep Tayyp Erdogan, de a 
participa la ceremonia de inaugurare.

Socialiştii au depus flori la monumentul lui Aleksandr Puşkin, 
în ziua cînd este comemorat poetul. În această zi de 10 februa-
rie, în anul 1837, Aleksandr Puşkin s-a stins din viaţă în urma 
rănii primite în timpul duelului cu Edmond Dantes.

 În Moldova este vie memoria pentru poetul rus, care a pe-
trecut la Chişinău trei ani fructuoși din punct de vedere literar. 
Potrivit cercetătorilor, există mai bine de 220 de lucrări scrise 
sau concepute la Chişinău, printre care patru poeme sudice şi 
primele şaisprezece strofe ale romanului „Evgheni Oneghin”. 
Mai multe lucrări, legate de aceste meleaguri, au fost finalizate 
deja după plecarea poetului de la Chişinău.

Preşedintele Moldovei, Igor Dodon, i-a 
felicitat pe cetăţeni cu prilejul zilei de 23 
februarie – Ziua apărătorului Patriei. 
„În această zi, pe 23 februarie, în Uniunea 

Sovietică era marcată Ziua Armatei şi Flotei 
Marine Militare Sovietice. Aceasta era sărbă-
toarea tuturor celor care şi-au făcut serviciul 
militar în rîndurile armatei acestei țări mari, 
inclusiv a părinților, bunicilor, străbunicilor, 
rudelor, cunoștințelor, vecinilor noştri. Des-
tul de multă lume continuă să sărbătorească şi 
astăzi Ziua Apărătorului Patriei. Adresez sin-
cere felicitări tuturor bărbaților adevărați, ce-
lor care şi-au făcut datoria faţă de țară şi care, 
cred, vor răspunde în orice moment chemării 
Patriei.”, a menţionat şeful statului. 

La 24 februarie, la Palatul Republicii, a avut 
loc un concert festiv, la care au fost invitaţi 
veterani ai Marelui Război pentru Apăra-
rea Patriei, membri ai Uniunii Ofiţerilor şi 
veterani ai operaţiunii militare din Afganis-
tan. Invitaţi speciali ai evenimentului au fost 
artistul emerit al Federaţiei Ruse, Aleksandr 
Marşal, şi formaţia „Golubîie Beretî”. 
Totodată, şeful statului a semnat un Decret 

prin care a conferit înalte distincţii de stat ve-
teranilor forţelor armate. 
Preşedintele Partidului Socialiştilor, Zi-

naida Greceanîi, la fel i-a felicitat pe toţi 
militarii cu această sărbătoare, dorindu-le să-
nătate și succes.

O declaraţie în acest sens 
a fost făcută de Preşedinte-
le ţării, Igor Dodon, după 
rezultatele întrevederii cu 
preşedintele comisiei pentru 
relaţii interetnice din cadrul 
Consiliului Societății Civi-
le de pe lîngă Preşedintele 
Republicii Moldova, Elena 
Beleacova, şi conducătorii 

celor mai mari comunităţi 
şi organizaţii etno-culturale 
din Moldova: ucraineană, 
rusă, găgăuză, bulgară, bela-
rusă, armeană, azeră ş.a. 
Preşedintele a susţinut pro-

punerea de a organiza, în 
aprilie, 2018, un Forum al 
reprezentanţilor tuturor etni-
ilor din Republica Moldova.

SOCIALIŞTII AU ADUS UN OMAGIU MEMORIEI MILITARILOR-INTERNAŢIONALIŞTI

SĂRBĂTOAREA APĂRĂTORULUI PATRIEI!

Simbolul statalităţii va fi renovat pînă 
 la Ziua Independenţei

UN FORUM AL POPOARELOR 
MOLDOVEI VA AVEA LOC 

VOR FI CĂRĂRI BĂTUTE 
ÎNTRUNA DE POPOR…

23 FEBRUARIE

ÎN CADRUL ANULUI CONSACRAT 
LUI ŞTEFAN CEL MARE
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- Dna Greceanîi, pentru Dvs. a fost o sur-
priză ceea ce s-a întâmplat, și anume demisiile 
primarilor din Chișinău și din capitala de nord, 
cum este numit municipiul Bălți?

- Nu, desigur că nu. Noi am cerut demisia prima-
rului capitalei cu mult timp în urmă. Indiferent de 
motivație, decizia primarilor trebuie salutată.

- Partidul Socialiștilor este pregătit să participe 
la alegerile anticipate ale primarilor din Chișinău 
și Bălți?

-  Noi începem să ne pregătim pentru alegeri a doua 

zi după votare. Noi ne-am pronunțat și ne pronunțăm 
în continuare pentru alegeri anticipate, inclusiv pentru 
cele din Parlament. Avem ce spune despre munca noas-
tră depusă în ultimii ani și avem ce propune cetățenilor 
în calitate de plan de acțiuni pentru viitor – fie la nivel 
de dezvoltare a capitalei, dar și la nivel statal.

- Vorbind despre situația la nivel statal, cum 
considerați, cât de nevinovate și simbolice sunt 
declarațiile despre „unire”, semnate de mai multe 

localități? 
- Activizarea forțelor care se pronunță pentru lichi-

darea țării este foarte periculoasă. Am vorbit în repetate 
rânduri despre inadmisibilitatea unor astfel de acțiuni, 
mai ales la nivelul structurilor de stat, primăriilor. Or-
ganele de forță trebuie să se pronunțe clar în privința 
unor astfel de acțiuni. 

În plus, trebuie de remarcat faptul că sute de pri-
mării deja s-au pronunțat ferm în apărarea statalității, 
condamnând aceste încercări de a «instituționaliza» 
unirea. Peste 250 de localități s-au pronunțat pentru 
susținerea statalității, iar numărul acestora crește cu 
fiecare zi. 

- Revenind la alegeri, PSRM are deja candida-
turi pentru funcțiile de primar al Chișinăului și 
Bălțului?

- În primul rând trebuie să așteptăm decizia oficială 
că alegerile vor avea loc pe 20 mai. Din păcate, în ul-
timii opt ani, coaliția de la guvernare a demonstrat de 
mai multe ori că poate interpreta și încălca legislația în 
interesul său politic. De aceea, îndată ce va fi anunțat 
despre lansarea alegerilor în Chișinău și Bălți, noi vom 
convoca organele colegiale de conducere ale partidului 
– Consiliul republican și Comitetul executiv și vom lua 
decizia cine va candida pentru funcțiile de primar. 

ALEGERILE ANTICIPATE ALE PRIMARILOR

Socialiștii sunt pregătiți pentru orice alegeri: 
atît cele din Chișinău, cît și cele din Bălți, atât primăvara, cât și toamna
Săptămâna trecută au avut loc două 
demisii răsunătoare, care au deschis 
calea spre alegerile anticipate ale 
primarilor din Chişinău şi Bălți. Mulți 
au început să vorbească despre 
alegerile anticipate pentru Parlament. 
Despre noua situație politică şi 
planurile Partidului Socialiştilor am 
vorbit cu preşedintele PSRM Zinaida 
GRECEANÎI.

DESPRE 5 SCENARII

1

4 5

2 3

Igor Dodon a comentat de asemenea 
cele cinci scenarii enumerate:

- Eu consider că scenariul 5 este ire-
al. Mai curând, vorbim despre primele trei 
scenarii. Eu mă pronunț, desigur, pentru al 
doilea scenariu, pentru ca alegerile par-
lamentare să se desfășoare mai degra-
bă, pentru a pune punct și să nu cheltuim 
bani de două ori. Sunt zeci de milioane de 
lei economii. Dar, în acest caz, campania 
electorală trebuie să înceapă acum – pe 21 
martie. De aceea cred că va fi primul sau 
al doilea scenariu.

Al treilea scenariu, când alegerile loca-
le pot să se desfășoare doar în 2019, este 
mai complicat, deoarece din iunie 2018 
până în iunie 2019 nu pot avea loc, conform 
legislației, nici un fel de alegeri locale, a re-

marcat Igor Dodon. 
Cu toate acestea, președintele conside-

ră că primul scenariu nu este convenabil 
democraților, deoarece PDM nu are șanse 
nici în Chișinău, nici la Bălți.

În același timp, socialiștii au șanse 
„foarte mari și nu le vom rata”, a opinat 
președintele.

- Vom vedea ce se va întâmpla. Dar să 
mergi pe alte variante este foarte riscant, de-
oarece asta va însemna uzurparea puterii în 
Chișinău și la Bălți, în cazul dacă în general 
să nu desfășori alegeri. Acest lucru nu tre-
buie de permis categoric - și noi vom vorbi 
despre aceasta, și cu partenerii externi. De 
aceea situația este foarte complicată pentru 
majoritatea de la guvernare, a concluzionat 
președintele. 

PRIVIND EVOLUȚIA
evenimentelor legate de alegerile anticipate 
din Chișinău, Bălți și Parlamentare

mai - locale
noiembrie - parlamentare

noiembrie - locale
noiembrie - parlamentare

în 2019 - și locale 
și parlamentare

noiembrie - parlamentare
în 2019 - locale

mai - și locale 
și parlamentare

Președintele a vorbit Președintele a comentat ambele demisii 
răsunătoare ale primarilor de Chișinău și de 
Bălți.

- În primul rând, sunt tardive, dar corec-
te, și foarte convenabile socialiștilor. PSRM 
și așa are perspective bune și șanse în ale-
geri, despre aceasta știu și vorbesc toți. Dar, 
aceste demisii – la Chișinău și la Bălți – au 
mărit șansele noastre la victorie în alegerile 
parlamentare și în aceste localități. Este o în-
cercare a acestor primari de a-și salva măcar 
o parte din rating. Dacă alegerile parlamen-
tare ar fi avut loc la anul, dar nu în acest an, 
atunci, ei ar fi stat încă un an ca câinele pe 
stogul de fân - și singur nu mănânc, dar și la 
alții nu dau, a menționat Igor Dodon. 

Conform legislației – în 
luna mai alegerile primari-
lor, iar în noiembrie – ale-
geri parlamentare;

PREŞEDINTELE A MENŢIONAT CĂ LA 
MOMENTUL ACTUAL POT FI EXAMINATE, 
TEORETIC, CÎTEVA SCENARII DE 
DESFĂŞURARE A ALEGERILOR LOCALE 
ŞI PARLAMENTARE, ŞI ANUME:

Să nu fie desfășurate nici un 
fel de alegeri în acest an, ale-
gerile să fie transferate pentru 
anul viitor.

Desfășurarea în luna no-
iembrie a alegerilor parlamen-
tare, dar fără locale în acest an;

Tărăgănarea până în luna 
noiembrie și a celor locale, și 
a celor parlamentare

Un scenariu care co-
respunde normelor lega-
le, dar deloc simplu: de 
a desfășura în luna mai 
și alegerile primarilor, și 
alegeri parlamentare anti-
cipate, dar pentru aceasta 
Guvernul trebuie să-și dea 
demisia;

În cadrul unui interviu 
acordat portalului TRIBUNA, 
liderul fracțiunii Partidului 
Socialiștilor din Republica Mol-
dova (PSRM) în Consiliul Mu-
nicipal Chișinău (CMC), Ion 
Ceban a vorbit despre demisia 
lui Dorin Chirtoacă, alegeri-
le anticipate în capitală și cum 
vede evoluția situației politice 
din țară.

T.: Dle Ceban, socialiștii au 
cerut constant demisia lui Dorin 
Chirtoacă în ultimii ani. Acum 
când aceasta s-a produs, cum 
comentați?

I.C.: Este una din puținele de-
cizii corecte pe care a luat-o Do-
rin Chirtoacă pe durata întregului 
mandat de 10 ani de primar. Păcat 
că este una întârziată. Dacă ar fi 
făcut acest lucru în iunie anul tre-
cut, atunci deja am fi avut alegeri 
anticipate locale. Alegerile sunt 
cel mai democratic mod de a sta-
bili pe cine îl avem în fruntea ca-
pitalei, dar nu ceea ce este la mo-
mentul de față. Acum trebuie să 
respectăm toate procedurile legale 
și să începem campania electorală.

T.: Pe cât de pregătit este 
PSRM de alegerile anticipate ale 
primarului Capitalei?

I.C.: Noi suntem gata măcar și 
duminica viitoare să fie desfășurate 
alegeri. Nu avem nici o proble-
mă, absolut. Avem o echipă bună, 
avem proiecte foarte importante, 
avem o viziune foarte clară asupra 
a ceea cum ar trebui să se dezvolte 
orașul. Colegii noștri lucrează per-
manent cu oamenii, sunt antrenați 
în dezbateri publice, prezentări 
de programe, proiecte, conferințe 
de presă, unde vin cu soluții cla-
re pentru problemele existente. 
Avem o echipa foarte bună, vizi-

une noi avem, respectiv, așteptăm 
începutul campaniei electorale.

T.: Considerați că ar fi bine 
ca aceste alegeri să aibă loc con-
comitent cu alegerile anticipate 
în CMC sau e vorba de două su-
biecte politice absolut diferite?

I.C.: Sigur că ar fi foarte bine 
ca să existe și alegeri anticipate 
în CMC, astfel ca primarul nou să 
vină cu o nouă componență a Con-
siliului. Din câte înțeleg, din punct 
de vedere juridic, ar fi mai com-
plicată această procedură, pentru 
că ar trebui să nu se întrunească o 
perioadă Consiliul. Pe  de altă par-
te, sunt și alte proceduri juridice, 
dar acestea sunt și mai complica-
te. Dacă întrebarea este dacă ar fi 
bine, atunci răspunsul meu este da. 
Mai ales că avem 17 liberali, care 
timp de doi ani și jumătate nu au 
propus nici un proiect normal în 
CMC, cu excepția subiectelor ce 
ţin de arendă sau a celor funciare. 
Dacă ați observat, în cadrul tutu-
ror emisiunilor la care participăm, 
îi întrebăm, iar ei nu pot răspunde 
nimic concret.

T.: Când PSRM va decide 
cine e candidatul formațiunii la 
funcția de primar al capitalei? 
Dvs. ați fi tentat să candidați?

I.C.: La noi partidul decide. 
Vom discuta în curând mai multe 
lucruri legate de strategie și tacti-
că. Nu știu dacă vom discuta can-
didatul. Pentru început, trebuie să 
fie anunțate alegerile și doar după 
aceasta, toate procedurile vor fi 
realizate. Am mai spus că aceas-
tă funcție nu este un sacou sau un 
pulover – este o funcție de mare 
răspundere.

Andriana Cheptine
interviul integral poate 

fi văzut pe www.tribuna.md

ION CEBAN: SUNTEM GATA 
SĂ ÎNVINGEM  
ÎN TOATE TIPURILE 
DE ALEGERI
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ISTERIA ANTIRUSEASCĂ A AUTORITĂȚILOR

PARLAMENTUL MOLDOVEI A ADOPTAT O DECLARAȚIE DURĂ ANTIRUSEASCĂ
Sesiunea de primăvară-vară a Parlamentului Republicii Moldova a început cu un nou demers ostil antirusesc, 
iniţiat de Partidul Democrat.

În declarație se spune despre pretinsa 
hărțuire politică a funcționarilor moldo-
veni din partea Federației Ruse și despre 
amestecul abuziv al Rusiei în activitatea po-
litică din Republica Moldova.

În declarația adoptată de Parlament se 
vorbește despre „declarațiile denigratoa-
re în adresa țării noastre și a cetățenilor 
ei, blocajele impuse exportatorilor mol-
doveni, hărțuirea politică a oficialilor 
moldoveni”. Toate acestea, potrivit autori-
lor documentului, „reprezintă implicarea 

fățișă a politicienilor de la Moscova și 
chiar a unor instituții ruse în politica din 
țara noastră și indică o atitudine provo-
catoare și neprietenoasă în raport cu țara 
noastră”.

Amestecul, se arată în declarație, se ex-
primă prin „patronarea unui partid din 
Moldova”și influențarea nedemocratică a 
votului pe care urmează să îl dea moldovenii 
în cadrul alegerilor parlamentare, remarcă 
NewsMaker.md. Despre ce partid anume se 
vorbește, textul declarației nu spune nimic.

La inițiativa PDM, Parlamentul a adoptat o declarație prin care condamnă Rusia 
pentru  „amestecul” în afacerile interne ale Republicii Moldova.

Fracțiunea Partidului 
Socialiștilor s-a pronunțat 
împotriva introducerii 
acestei declarații în ordi-
nea de zi a sesiunii. Potrivit 
socialiștilor, Parlamentul 
trebuie să rezolve proble-
mele importante, ce s-au 
acumulat în ultimul timp. 
„Sesiunea parlamentară 

abea a început, sunt probleme, rezolvarea 
cărora le așteaptă o țară întreagă: raportul 
Kroll, ANRE, tarifele, sunt probleme socia-
le – pensiile ș.a.m.d., iar Parlamentul începe 
cu jocuri geopolitice, a remarcat deputatul 
PSRM, Vlad Bătrîncea. – Nu este corect să 
demarăm căutarea dușmanilor externi – într-
o țară, de unde sute de mii de moldoveni tri-
mit bani acasă. Nu este corect când cineva 
creează probleme naționale din propriile pro-
bleme și dezamăgiri. Acest proiect nu este în 
interesul național și nu trebuie inclus pe or-
dinea de zi”.

Vlad Bătrîncea: 
Parlamentul nu trebuie 
să înceapă sesiunea 
cu jocuri geopolitice

Zinaida Greceanîi: Ce n-ar face Parlamentul 
pentru a distruge relațiile cu Rusia, 
noi vom munci pentru consolidarea 
și aprofundarea acestora

Fracţiunea PSRM a părăsit sala 
de ședințe în semn de protest față 
de provocările din partea majorităţii 
parlamentare

Președintele Partidului Socialiștilor, Zi-
naida Greceanîi, și-a exprimat indignarea 
față de Declarația antirusească, adoptată 
de Parlament pe 8 februarie, privind „con-
damnarea atacurilor Federației Ruse asupra 
securității informaționale naționale a Mol-
dovei”.

În cadrul unei emisiuni la canalul de 
televiziune „NTV-Moldova”, Zinaida 

Greceanîi a presupus că această decizie a fost luată de PDM la 
insistența „factorilor externi”: partenerii occidentali sau așa-numiții 
„consultanți”, care consideră că Rusia este cel mai mare rău.

”În Rusia se află peste 500 mii de moldoveni, care trimit bani în 
Moldova. Dar, dacă migranții se întorc acasă, autoritățile sunt pre-
gătite să-i primească și să le ofere locuri de muncă?”, s-a interesat 
deputatul.

„Cine a adoptat primul legea privind „propaganda rusă”? Cine 
a început războiul declarațiilor? Ce nu ar face Parlamentul pentru a 
distruge relațiile cu Rusia, noi le vom reface la loc. Ne-a fost foarte 
greu să restabilim relațiile comerciale. Exportul unor produse a bă-
tut  orice record pe piața rusească. Iar ei vor să distrugă toate aces-
tea. Democrații, care susțin că vor să prietenească cu toate țările, 
nu fac altceva decât să  distrugă Republica Moldova”, a declarat 
Zinaida Greceanîi.

Fracţiunea Partidului Socialiştilor a pără-
sit sala de ședințe a Parlamentului în semn de 
protest față de menținerea pe ordinea de zi a 
declarației antirusești.

După cum a menţionat deputatul PSRM, 
Vlad Batrîncea, Parlamentul nu este interesat 
de problemele privind tarifele la gazele naturale 
și alte servicii, nu îl interesează nici provocările 
la adresa statalităţii. „Majoritatea parlamentară 
este interesată doar de problemele rusofobiei”.

În aceste condiții, socialiștii au decis să pă-
răsească sala de ședințe.

„Vă lăsăm în voie cu adunarea voastră să 
discutaţi politica rusofobiei. Dar, gândiţi-vă 
bine dacă sunteţi gata să oferiți ajutor celor 
500 mii de cetăţeni care anual transferă acasă 
mai bine de un miliard de dolari, sunteți gata 
să oferiți producătorilor agricoli piețe de des-
facere, pentru ca ei să aibă locuri de muncă, şi 
numai după asta adoptaţi aceste declaraţii inu-
tile”, a încheiat Vlad Batrîncea. 

IGOR DODON DESPRE DECLARAȚIE: REPREZINTĂ CEL MAI IMPULSIV MESAJ 
ANTI-RUSESC LANSAT LA NIVEL ÎNALT ÎN ULTIMII 25 DE ANI

Declarația de azi a Parlamentului 
reprezintă cel mai impulsiv mesaj 
anti-rusesc lansat la nivel înalt în ul-
timii 25 de ani.

Azi, eurounioniștii din Parlament 
au întrecut pînă și retorica ostilă a 
frontiștilor ultranaționaliști de la 
începutul anilor 1990. Aceste pro-
vocări sistematice și intenționate au 
drept scop determinarea părții ruse 
de a veni cu un răspuns similar în 
adresa țării noastre.

Pe parcursul anului 2017, în po-
fida tuturor provocărilor continue 

inițiate de Partidul Democrat la 
adresa Federației Ruse, relațiile co-
merciale dintre state au avut o dina-
mică pozitivă. Au fost soluționate 
numeroase subiecte de interes bi-
lateral. Pentru prima dată în istoria 
relațiilor noastre, cooperarea la ni-
vel de instituții prezidențiale a avut 
o ascensiune fără precedent.

Însă nu se poate de forțat lucru-
rile la maximum. Știm din istoria 
recentă că asemenea mesaje radica-
le întotdeauna au dăunat țării. Știm 
că ele au dăunat și celor care le-au 
lansat.

A te plasa la extrema anti-ruseas-
că într-o țară cu o largă susținere 
pro-Rusia înseamnă un suicid po-
litic și electoral. Partidele eurouni-
onsite din fosta AIE, mai cu seamă 
PDM, inițiatorul declarației, au pășit 
azi pe această cale. Fie pentru a plă-
cea tot mai mult occidentalilor, fie 

în rezultatul frigurilor pre-
electorale la care se dedau.

Sper foarte mult că 
declarația lor nechibzuită 
nu va afecta grav relațiile 
cu Rusia. Dar sper că le va 
afecta grav rezultatele elec-
torale. Așa cum o merită. 
Pentru că cetățenii vor o 
guvernare echilibrată geo-
politic, nu una care luptă cu 
dușmani imaginari.

Sînt sigur că aceste 
acțiuni provocatoare la 
adresa partenerului nostru 
din Est se vor termina la fi-
nele anului curent și atunci 
vom restabili integral parte-
neriatul strategic cu Federația Rusă.

Reiterez, că dialogul la nivelul 
instituțiilor, în primul rînd guver-
namental și parlamentar, trebuie re-
stabilit în cel mai scurt timp. Acest 

lucru este în interesul ambelor state.
Moldova trebuie să aibă relații 

bune atît cu Estul, cît și cu Vestul, 
doar așa vom putea să asigurăm o 
dezvoltare durabilă a țării.

Preşedintele Republicii 
Moldova, Igor Dodon, 

a reacționat dur la Declarația 
antirusească adoptată 

de Parlamentul Moldovei. 
Publicăm acest mesaj integral.
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PROTECȚIA SOCIALĂ

Rezultatele economice din 
2017 și perspectivele pentru 
acest an arată că Ministerul 
Economiei și Infrastructurii 
nu este interesat deloc de ceea 
ce se întâmplă cu economia 
Moldovei, dacă are sau nu per-
spective de creștere economică 
și dezvoltare, dacă tinerii vor găsi 
locuri de muncă sau vor pleca 
din țară, dacă avem un mediu 

de afaceri puternic sau nu. Po-
litica promovată de minister 
duce Republica Moldova într-
o direcție greșită și nu servește 
intereselor cetățenilor, nu ia în 
calcul provocările economi-
ei naționale și nici solicitările 
mediului de afaceri, ci servește 
doar intereselor clientelei politice 
și scopurilor preelectorale.

FRACŢIUNEA PARTIDULUI SOCIALIŞTILOR A PREZENTAT

Ministrul Economiei 
CHIRIL GABURICI

MINISTRU – AFARĂ!

CINE? DE CE?

MICȘORAREA TARIFELOR la gaz și energia electrică

MAJORITATEA
/ RAPORTUL KROLL-2 /

PARLAMENTARĂ

PUBLICE PRIVIND FURTUL MILIARDULUI
A REFUZAT SĂ ORGANIZEZE AUDIERI 

AU CERUT DIN NOU SOCIALIȘTII din Parlament

Fracțiunea Partidului Socialiştilor, în cadrul ședinței 
parlamentare din 8 februarie, a solicitat audieri privind 
problema tarifelor majorate la gazele naturale pentru 
consumatori, comparativ cu prețurile de achiziție, dar 
și audierea publică a Directorului General al ANRE, ca 
să explice din ce motive această ajustare nu a fost efec-
tuată timp de doi ani.

“Înțelegem că majoritatea parlamentară a oferit 
independență maximă autorității de reglementare din 
sectorul energetic cu privire la toate aspectele, acolo 
unde este și nu este necesar. Dar, controlul parlamentar 
nu a fost anulat de nimeni“, a declarat deputatul Vla-
dimir Golovatiuc.

Deputatul a remarcat faptul că astăzi tarifele umfla-
te pentru gazele naturale constituie una dintre cele mai 
semnificative probleme. Aproape o cincime din veni-

turi populația le cheltuie pentru serviciile comunale, 
inclusiv pentru gaz.

“La sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, 
socialiștii au organizat o conferință de presă, unde au 
atras atenția întregii societăți asupra acestei situații și au 
cerut ANRE să reducă semnificativ tarifele. De aseme-
nea, Guvernul a lansat o inițiativă de reducere a tarifelor 
cu 20%. Din câte cunoaştem, și “Moldovagaz” a depus 
documente la ANRE pentru o reducere a tarifului de 
aproximativ 11%. Dar acest lucru este nesemnificativ, 
neserios, deoarece consumatorii plătesc practic dublu. 
De aceea și propunem să audiem ANRE. Chiar dacă 
tariful va fi redus cu 30%, va exista în continuare o 
rentabilitate normală pentru operator, tariful va depăși 
de 1,5 ori prețul de cumpărare“, a subliniat Vladimir 
Golovatiuc.

În şedinţa Parlamentului din 
8 februarie, fracţiunea Partidu-
lui Socialiştilor a cerut audieri cu 
participarea Procurorului Gene-
ral și a șefului Centrului Național 
Anticorupție, pe marginea raportu-
lui Kroll-2, care a fost secretizat  de 

către autorități. 
Deputații au cerut să se facă 

publice eforturile depuse de Gu-
vern pentru a returna un miliard 
de dolari furaţi din sistemul fi-
nanciar-bancar al țării.

Cu toate acestea, Președintele 

Parlamentului, Andrian Can-
du, a refuzat să pună la vot aceas-
tă propunere, motivând prin faptul 
că, anterior, audieri privind această 
chestiune au fost cerute de o altă 
fracțiune parlamentară, iar majori-
tatea deputaților s-au opus.

Bătrîncea: Majorarea burselor pentru studenți 
cu doar 20 de lei este o batjocură

Parlamentul ar trebui să ceară o majorare mai mare a bur-
sei pentru studenți, iar guvernul - fonduri pentru realizarea 
acestei inițiative. Acest lucru l-a declarat Vlad Batrîncea, 
deputat PSRM, la ședința Parlamentului în cadrul căreia era 
dezbătută inițiativa de majorare a bursei pentru studenții 
moldoveni. În replică la declarația președintelui Legislati-
vului, Andrian Candu, că nu există o decizie a Guvernului 
cu privire la această inițiativă, socialistul a remarcat că Par-
lamentul nu este o anexă a Executivului, dimpotrivă, guver-
nul trebuie să pună în aplicare deciziile Parlamentului.

- Atunci când este vorba de anumite necesități financi-

are, Guvernul trebuie să întreprindă măsuri. Vreau să vă 
informez că pe site-ul Guvernului este un proiect care pre-
vede o majorare a burselor cu 20 de lei. Este o bătaie de joc! 
În campaniile electorale toți au promis să mărească bursele 
de două sau de trei ori. Trebuie să ne întoarcem la aceas-
tă chestiune și să găsim surse financiare pentru a majora 
bursele. Dacă doriți, este datoria Parlamentului, iar Guver-
nul trebuie să găsească soluții și să ni le propună. Așteptăm 
concluziile Guvernului pe mai multe proiecte, iar ei ne arată 
că sunt șefi mari și nu dau niciodată avize pozitive, a remar-
cat deputatul PSRM.

Președintele a vizitat Spita-
lul Clinic Republican „Timo-
fei Moșneaga”. El a apreciat 
înalt faptul că această instituție 
medicală, în pofida tutu-
ror dificultăților, continuă să 
funcționeze în regim normal, 
acordând servicii de cel mai 
înalt nivel al medicinii moder-
ne.

- Eu cred cu tărie că medi-
cii ar trebui să aibă un statut 
similar celui de funcționar 
public, să beneficieze de 
un salariu adecvat și de 
garanțiile sociale respective, 
a remarcat președintele.

Șeful statului a înmânat 
Spitalului Clinic Republi-
can cea mai înaltă distincție 
de stat – „Ordinul Republi-
cii”, pe care l-a conferit cu 
prilejul aniversării a 200-a 
de la fondarea instituției, în 
semn de apreciere a merite-
lor deosebite în dezvoltarea 
ocrotirii sănătății, pentru pro-
fesionalismul manifestat de 
personalul medical la imple-
mentarea metodelor avansate 
de diagnostic şi tratament şi 
pentru contribuția substanțială 
la pregătirea specialiștilor de 
înaltă calificare. 

DODON: MEDICII TREBUIE SĂ 
AIBĂ UN STATUT SIMILAR 
CELUI DE FUNCȚIONAR 
PUBLIC ȘI SĂ BENEFICIEZE 
DE UN SALARIU ADECVAT

O MOŢIUNE SIMPLĂ DE CENZURĂ (DEMISIE)
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PENTRU O REPUBLICĂ PREZIDENȚIALĂ 
AU SEMNAT 900 000PESTE de oameni

După ce, în toamna anului curent, în 
Moldova vor avea loc alegerile parlamen-
tare ordinare, Partidul Socialiştilor va iniţia 
modificarea Constituţiei ţării în scopul tre-
cerii la forma prezidenţială de guvernămînt. 

Declaraţia respectivă a fost făcută, în 
cadrul emisiunii „Acces direct”, de la pos-
tul de televiziune NTV-Moldova, de către 
deputatul Partidului Socialiştilor, Vlad Ba-
trîncea. 

„Sperăm şi considerăm că acest proiect 
de modificare a Constituţiei privind trece-

rea Republicii Moldova la forma preziden-
ţială de guvernămînt este unul de perspecti-
vă”, a spus deputatul. 

Potrivit lui, în condiţiile Moldovei, doar 
un Preşedinte puternic ar putea asigura o 
democraţie adevărată şi un sistem judiciar 
independent. 

Totodată, Vlad Batrîncea a declarat că 
în condiţiile formei prezidenţiale de guver-
nămînt Preşedintele este şeful puterii exe-
cutive, iar Parlamentul asigură adoptarea 
legilor. 

„Sistemul se păstrează. Se vor păs-
tra principiile parlamentarismului, dez-
baterea proiectelor, legislaţia va fi în 
mod obligatoriu adoptată de Parlament, 
totuşi sistemul va deveni echilibrat”, a 
adăugat el. 

Vă amintim că în toamna anului tre-
cut, PSRM a lansat campania de colec-
tare a semnăturilor pentru trecerea la re-
publica prezidenţială. În sprijinul acestei 
iniţiative au semnat deja 900 de mii de 
cetăţeni.

Un preşedinte puternic este necesar pentru o Mol-
dovă mică! Din experienţa altor ţări vedem: acolo 
unde există o verticală de guvernare puternică – există 
şi prosperare. În Belarus - Lukaşenko… străzile lu-
cesc, iar uzinele funcționează. În Rusia – Putin: după 
dezastrul anilor 90, ţara a ieşit din haos şi a devenit 
una din marile puteri mondiale. La fel şi noi avem ne-
voie de un preşedinte puternic! Sînt convins că Dodon 
va reuşi să facă ţară prosperă şi înfloritoare! 

Dumitru, 49 de ani

Igor Dodon este un bărbat deştept şi im-
punător! El propune beneficii raţionale pen-
tru Moldova. Sînt convinsă că va reuşi, că 
nu ne va dezamăgi. Am încredere în el! Tre-
buie să-i fie oferite toate instrumentele ne-
cesare pentru lucru… cu atribuţii mai mari 
va realiza mai repede promisiunile pe care 
ni le-a dat şi vom trăi mai bine! 

Lidia, 66 de ani

Bineînţeles, avem nevoie de un preşedinte puternic! 
Priviţi acest Parlament, oare noi aşa am votat? Cei de-
acolo aleargă ca nişte gîndaci dintr-un partid în altul, şi 
noi nimic bun din asta nu vedem. Aceşti deputaţi tre-
buie demiși, dar ei nu doresc acest lucru… se ţin de 
fotolii! De aceea, trebuie să lărgim împuternicirile lui 
Igor Dodon, atunci deputaţii vor lucra mai bine! În ţară 
trebuie să fie un gospodar, care îşi va asuma întreaga 
responsabilitate. 

Ion, 45 de ani 

Partidul Socialiştilor a lansat o 
campanie de colectare a semnătu-
rilor în susţinerea republicii prezi-
denţiale, la Chişinău.  

În toate raioanele capitalei, au 
fost deja montate corturi alb-roşii 
cu inscripţia „Cerem ordine şi drep-
tate, semnăm pentru republica 
prezidenţială! Îl susţinem pe Igor 
Dodon!”. 

Corturile funcționează de la 
10.00 pînă la 17.00, fără zile de 
odihnă. 

Menţionăm că, la 28 octombrie, 
anul trecut, la iniţiativa Partidului 
Socialiştilor, a fost lansată campa-
nia naţională de colectare a semnă-
turilor pentru trecerea la republica 
prezidenţială. La momentul actual, 
au fost colectate peste 900 de mii 
de semnături, în toată ţara. Multiple 
sondaje de opinie publică, indică o 
susţinere majoritară în rîndul popu-
laţiei Moldovei, a ideii trecerii la 
republica prezidenţială.

Batrîncea: Trecerea la republica prezidenţială 
va fi iniţiată în următorul Parlament

Ce spun cetățenii despre republica prezidenţială

sprijină trecerea
la republica prezidenţialăCHIȘINĂUL

Campania de colectare a semnăturilor în capitală 
nu a fost lansată mai devreme din cauza organiză-
rii referendumului. Însă în prezent colectăm semnă-
turi şi la Chişinău. Sîntem uimiţi de numărul mare 
de doritori de a susţine extinderea împuternicirilor 
Preşedintelui. Acest lucru se explică şi prin dorinţa 
cetăţenilor de a avea o guvernare puternică, şi prin 
susținerea activității Preşedintelui, Igor Dodon! 

Alexandru Odinţov, consilier municipal
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ECONOMIA A BĂTUT TOATE 
RECORDURILE IMPORTANTE 

Pe parcursul a 18 ani, economia a bătut 
toate recordurile importante. Datoria de 
stat s-a redus de 22,7 ori – de la 69,1% 
de la PIB, în anul 2000, pînă la 3,1%, în 
anul 2016. De asemenea, a fost depășită 
inflația. Dacă, în anul 2000, aceasta se 
cifra la 20,2%, deja în anul 2006, pentru 
prima dată în istoria modernă a Rusiei, 
ea a scăzut sub 10%, iar conform situaţi-
ei la 4 decembrie, 2017, nivelul acesteia 
a atins o cifră record de 2,5% în expresie 
anuală. 

Timp de 18 ani, s-a redus nivelul şo-
majului. Acest indicator s-a redus de la 
10,6% pînă la 5,2% din populaţia activă 
din aspect economic, ajungînd pînă la un 
minimum istoric pentru Rusia. Pentru 
comparaţie în Uniunea Europeană (pen-
tru care şomajul este, în ultimii ani, un 
subiect destul de dureros) acest indica-
tor este de 7,4%, în zona euro – 8,8%, în 
Franţa – 9,7%, în Austria – 9,4%, în Italia 
– 11,1%, în Spania – 16,38%, în Munte-
negru – peste 20%, în Grecia – 21%. 

În acelaşi timp, Rusia a reuşit să-şi 
crească rezervele de aur şi valută. În peri-
oada de referinţă, rezervele internaţiona-
le ale Federație Ruse au crescut de pes-
te 30 de ori – de la 12 pînă la 378 mlrd. 
dolari. Redresarea generală a economiei 
a contribuit şi la creşterea atractivităţii 
sale investiţionale. Chiar și pe fundalul 
dificultăţilor din ultimii ani, condiţionate 
de presiunile datorate sancţiilor, volumul 
general al investiţiilor a crescut de mai 
bine de 2,5 ori. 

În perioada 2000-2017, industria Rusiei 
a demonstrat o creştere a producţiei de 
55,4%. 

Nu a rămas în urmă nici agricultura. Re-
colta de cereale, practic, s-a dublat – de la 
65,4 mln. tone, în anul 2000, pînă la 140 
mln. tone, în 2017. În anul 2017 a fost 
bătut recordul de acum 40 de ani (127,4 

mln. tone, în anul 1978). Rusia şi-a re-
luat calitatea de cel mai mare exportator 
de grîu din lume, revenind la statutul de 
unul din liderii furnizor de pîine pe pie-
ţele mondiale, statut pe care l-a avut încă 
pînă la Primul Război Mondial. 

Un alt domeniu de succes a devenit 
dezvoltarea tehnologiilor informaţionale, 
mai ales în ultimii ani. Nivelul progra-
matorilor ruşi este confirmat de locurile 
de frunte la competiţiile internaţionale. 
Astfel, în anul 2016, programatorii ruşi 
au ocupat toate cel trei locuri premiante 
de la olimpiada mondială la programare. 

RUSIA A DEPĂŞIT CRIZA 
DEMOGRAFICĂ 

Acum patru ani, Rusia, pentru prima 
dată din anul 1991, a înregistrat o creş-
tere naturală pozitivă a populaţiei, care a 
constituit 25 mii de oameni. În perioada 
2000–2016, natalitatea a crescut de 1,5 
ori. În timp ce, în anul 2000, aceasta era 
de 8,6 la 1000 de locuitori, în anul 2016 
era deja de 12,9, iar din ianuarie pînă în 

octombrie, anul trecut, a fost de 11,6. 
Dacă, în anul 2000, doar în 29% de fami-
lii din Rusia erau cîte doi copii, în 2016 
raportul acestora era deja de 41%. Pon-
derea familiior ce nasc al treilea copil şi 
mai mult a crescut de la 11 pînă la 19%. 

Un rol considerabil în creşterea natali-
tăţii l-a avut reducerea mortalităţii infan-
tile. Complexul de măsuri în domeniul 
ocrotirii sănătăţii, inclusiv deschiderea 
de centre perinatale, a contribuit la re-
ducerea riscului acesteia de 2,6 ori. În 

anul 2000, nivelul mortalităţii infantile 
constituia 15,3 la 1000 de naşteri, iar 
în anul 2017 – 5,3. Este un minimum 
istoric pentru Rusia. Apropo, în Statele 
Unite ale Americii, în anul 2016, acest 
indicator era de 5,8, în Europa – 6,64, în 
Ucraina – 8, în Georgia – 15,6. 

Speranţa de viaţă totală, în perioada 
2000–2016, a crescut cu 6,6 ani şi a atins 
71,9 de ani. În anul 2017, în premieră 
pentru Federația Rusă, acest indicator a 
ajuns pînă la 72,6 ani. 

Finanţarea de la stat a sectorului de 
ocrotire a sănătăţii, în perioada 2000-
2017, a crescut, în expresie reală, practic 
de 3 ori, iar în expresie nominală – de la 
204,5 mlrd. ruble, în anul 2000, pînă la 
trei trilioane, în anul 2017. 

Evident că această creştere a finanţă-
rii a contribuit la creşterea nivelului de 
dotare a instituţiilor medicale. În peri-
oada 2011–2013, în aceste instituţii au 
fost livrate 389,7 mii unităţi de utilaje 
medicale. În final, timp de doar trei ani, 
dotarea instituţiilor medicale a crescut 

de 2,5 ori. 
În mod similar s-a dezvoltat şi asisten-

ţa medicală de înaltă performanţă. Nu-
mărul de pacienţi care au beneficiat de 
astfel de servicii a crescut, în perioada 
2005–2017, de 16 ori: de la 60 mii pînă 
la mai mult de 960 mii de pacienţi. 

Este organizată dispensarizarea gratu-
ită în masă, ceea ce contribuie la creş-
terea nivelului de sănătate al populaţiei. 
Numărul beneficiarilor de serviciile de 
dispensarizare, în perioada 2008-2015, 

a crescut de 3,9 ori: de la 5,8 mln. pînă 
la 22,5 mln. persoane. 

PROGRES ÎN EDUCAŢIE 
ŞI ŞTIINŢĂ 

În ultimii ani, practic, au dispărut rîn-
durile pentru grădiniţele de copii. Din 
anul 2012, au fost create circa 800 mii de 
locuri în cadrul acestora. Drept rezultat, 
asigurarea copiilor cu locuri în instituţi-
ile educaţionale preşcolare a crescut de 
la 64,6%, în anul 2014, practic pînă la 
100%, în anul 2017. 

S-a îmbunătățit, totodată, și calitatea 
educaţiei. Astfel, anul trecut a fost stabi-
lit un record la numărul de elevi care au 
primit la examenul unic de stat puncta-
jul maxim de 300 de puncte, iar numărul 
celor care au ratat EUS, dimpotrivă, s-a 
redus de două ori. Plus la aceasta, dacă în 
anul 2001 elevii din cursul şcolar primar 
din Rusia se plasau pe locul  16 în stu-
diul internaţional privind alfabetizarea 
cititorilor, în anul 2016, ei erau deja pe 
locul întîi. 

Au crescut cheltuielile pentru domeniul 
ştiinţei. Finanţarea ştiinţei civile de la bu-
getul federal a crescut, practic, de 20 de 
ori (de la 17,4 mlrd. ruble, în anul 2000, 
pînă la, practic, 350 mlrd., în anul 2017), 
iar finanţarea cercetărilor fundamentale – 
de 14 ori (de la 8,2 pînă la 117,5 mlrd. ru-
ble). Toate acestea au contribuit la creşte-
rea numărului tinerilor savanţi (cu vîrsta 
de pînă la 39 de ani). Începînd cu anul 
2000, numărul celor din urmă a crescut 
de 1,5 ori şi constituie, la momentul actu-
al 43% din numărul total al cercetătorilor. 

Au fost inaugurate mai multe muzee 
noi. În perioada 2001-2016, numărul 
muzeelor publice şi particulare în ţară a 
crescut de la 2027 pînă la 2742, totoda-
tă a crescut numărul vizitatorilor acestor 
instituţii – de la 476 pînă la 857 vizite la 
1000 de locuitori. 

Oleg Isaicenko, „Vzgliad” 

RUSIA

CRSOP: Ratingul lui Putin nu lasă nicio îndoială 
privind rezultatul alegerilor Preşedintelui Rusiei

 Ratingul electoral al lui Vladimir Putin nu lasă în-
doieli privind rezultatul alegerilor prezidenţiale din 
luna martie. O declaraţie în acest sens a fost făcută 
de şeful Centrului Rus de Studiere a Opiniei Publice 
(CRSOP), Valeri Fiodorov, transmite „MIR-24”. 
„Raportul forţelor politice, adică distribuţia alegăto-

rilor, de fapt, deja este stabilit şi oscilează în decursul 
ultimei luni într-un diapazon destul de îngust. Pentru 
fiecare politician acest indicator are propriile carac-
teristici, dar toate mişcările ratingului, deocamdată 
nu sînt în stare să modifice substanţial clasamentul 
candidaţilor”, a menţionat Fiodorov. 
Acesta a adus drept exemplu datele sondajului 

„CRSOP-Sputnik”, desfăşurat în luna februarie. Po-
trivit lui, pentru Vladimir Putin sînt dispuşi să vote-
ze 71,5% din cei chestionaţi, pentru Pavel Grudinin 
(PCFR) – 7,3% din respondenţi,  pentru Vladimir Ji-
rinovschi (PLDR) – 5,5% din cei intervievaţi, pentru 
Xenia Sobceak („Iniţiativa civică”) – 1,0%, pentru 
Grigori Iavlinschi („Iabloko”) – 0,8%, pentru Ser-
ghei Baburin („Uniunea Populară Rusă”) – 0,5%, 
pentru Boris Titov („Partidul creşterii”) – 0,2%, pen-
tru Maxim Suraikin („Comuniştii Rusiei”) – 0,1%. 
Potrivit lui Fiodorov, Putin este candidatul-lider şi 

„unicul pretendent la victorie”. 
„Vedem că nivelul său de popularitate este unul ab-

solut – 99,6% din cei chestionaţi ştiu cine este aceas-
tă persoană”, a subliniat specialistul. 

CUM S-A SCHIMBAT RUSIA CU VLADIMIR PUTIN

RUSIA A DEVENIT DIN NOU CEL MAI MARE
EXPORTATOR DE GRÎU DIN LUME, REVENIND LA 
STATUTUL DE UNUL DIN LIDERII FURNIZORI DE
PÎINE PE PIEŢELE MONDIALE, STATUT PE CARE L-A
AVUT ÎNCĂ PÎNĂ LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL.
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În această zi de o semnificație personală 
aparte, împreună cu soția am decis să facem 
un gest de binefacere și să aducem o rază 
de lumină familiei Zaharia din localitatea 
Rîșcova, raionul Criuleni. Împreună cu fami-
lia, am mers în vizită la această familie care 
cresc în condiții grele, 9 copii cu vîrsta între 
3 și 19 ani. Casa în care locuiesc este în stare 
deplorabilă, tavanul stă să cadă, iar în timpul 
iernii, toată familia locuiește într-o singură 
cameră și se încălzesc la o sobă improvizată. 
În pofida acestor dificultăți, copiii familiei 
sînt îngrijiți și educați. 
Pentru a le ușura un pic din greutățile co-

tidiene pe care le au, împreună cu cei trei 
feciori le-am oferit un laptop, aragaz, frigi-
der, televizor, lenjerie de pat, haine, ghioz-
dane cu rechizite școlare, produse alimenta-

re, detergenți, jucării, fructe și dulciuri. De 
asemenea, am decis ca pînă la sărbătorile de 
Paște, cu suportul Fundației de Binefacere 
”Din Suflet”, le vom procura o locuință. 

Împreună cu Fundaţia Primei Doamne  „Din Suflet”
PREŞEDINTELE  CONTINUĂ FAPTELE BUNE 

MOLDOVA – RUSIA 

Farit Muhametşin: Relaţiile dintre Rusia 
şi Moldova necesită o resetare
Relaţiile dintre Rusia şi Moldova necesită o resetare, a de-

clarat ziariştilor ambasadorul FR în RM, Farit Muhamet-
şin în cadrul prezentării volumului editat sub redacţia sa  
„Căile Memoriei” («Дорогами памяти»). Cartea relatează 
despre marcarea, în ţara noastră, a aniversării a 70-a a Vic-
toriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei, acţiune ce 
a avut loc în incinta Centrului Rus pentru Ştiinţă şi Cultură 
din Moldova.

”Chiar astăzi, am avut întrevederi la MAE, în cadrul cărora 
am discutat despre o eventuală resetare a relaţiilor dintre Ru-
sia şi Moldova, deoarece, după cum vedeți, relaţiile noastre 
s-au agravat într-o anumită măsură. Lipsesc contactele dintre 
conducerile de guverne, parlamente. Totodată, aceste contacte 
există la nivel regional, organizate în special, cu suportul Par-
tidului Socialiştilor. Astăzi este o zi bună pentru mine, deoa-
rece există niște momente pozitive”, a declarat Muhametşin.

Piaţa CSI rămîne a fi o destinaţie tradiţională pentru fructele 
şi legumele din Moldova. Este o realitate confirmată de date-
le publicate de Agenţia Naţională pentru Securitatea Alimen-
telor (ANSA). În acelaşi timp, în ciuda tuturor declaraţiilor 
dure despre creşterea exporturilor în UE, livrările de produc-
ţie moldovenească spre ţările europene rămîn a fi modeste.

au plecat spre Rusia

volumul total al 
exporturilor de mere 

moldoveneşti a 
constituit 

În anul 2017
177

din Moldova

Spre Federaţia Rusă 

98% din exporturile

DE MERE

mii de tone

au fost exportate

În afară de Rusia, merele moldoveneşti 
au fost exportate și în alte ţări.

Georgia – 42 de tone
Italia – 41 de tone
Belgia – 38 de tone
Slovacia – 20 de tone
România – 3 tone.

173000tone 
98% din totalul de exporturi

La 2 februarie, președintele Partidu-
lui Socialiștilor, Zinaida Greceanîi a vizitat 
expoziția “Fabricat în Moldova”.

Zinaida Greceanîi a menționat importanța unor 
astfel de expoziții, în care sînt prezentate pro-
dusele producătorilor moldoveni: ”Trebuie să 
promovăm propria producție pe piețele interne 
și externe. Este vorba despre fructele, legumele, 
pomuşoarele, legumele și fructele conservate, 
sucurile naturale, vinurile, produsele de origine 
animalieră”. 

Zinaida Greceanîi a atras atenția asupra 
necesității susținerii de stat a producătorilor au-
tohtoni, care creează bogăția Republicii Moldo-
va și a cetățenilor țării.

”Parlamentul și guvernul ar trebui să acorde mai 
multă atenție creării condițiilor pentru sprijinirea 
producătorilor de bunuri din Republica Moldo-
va, inclusiv în domeniul achizițiilor publice, în 
agricultură, în special în cazul întreprinderilor 
mici și mijlocii”, a spus liderul socialiștilor .

Zinaida Greceanîi a atras atenția asupra 
necesității susținerii de stat a producătorilor au-
tohtoni, care creează bogăția Republicii Moldo-
va și a cetățenilor țării.

Parlamentul și Guvernul ar trebui să acorde mai 
multă atenție creării condițiilor pentru sprijinirea 
producătorilor de bunuri din Republica Moldo-
va, inclusiv în domeniul achizițiilor publice, în 
agricultură, în special în cazul întreprinderilor 
mici și mijlocii”, a spus liderul partidului. 

Zinaida Greceanîi a îndemnat să susținem companiile autohtone
Fabricat în Moldova!
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PSRM ÎN PARLAMENT

Preşedintele fracţiunii parlamentare PSRM, preşedin-
tele Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, 
Zinaida Greceanîi, alături de deputaţii Vlad Batrîncea, 
Vladimir Golovatiuc şu Vladimir Odnostalco, au prezen-
tat, în cadrul unei conferinţe de presă, priorităţile fracţiunii 
PSRM pentru sesiunea de primăvară-vară 2018.

Zinaida Greceanîi a relatat despre cele mai impor-
tante iniţiative legislative, elaborate de deputaţii din frac-
ţiunea PSRM. Proiectele vor fi înregistrate în parlament şi 
publicate pe pagina web socialistii.md.

până la atingerea nivelului minim de existență: la data de 1 aprilie şi la data de 
1 octombrie. Pensionarii care activează în cîmpul muncii să fie scutiți de plățile 
sociale;

Toate instituțiile publice trebuie să fie echipate cu rampe de acces.  Prioritatea în procurarea bunurilor şi serviciilor trebuie să fie asigu-
rată pentru întreprinderile unde activează invaliziii.

Modificarea procedurii de stabilire şi revizuire a gradului de invalidate pentru a 
preveni abuzurile organelor de stat în procesul de examinare a modului de acor-
dare a gradului de invaliditate;

Revizuirea şi diminuarea prețurilor la serviciile medicale prestate de instituțiile medico-sanitare publice, precum şi a prețurilor la medi-
camente în farmacii.

De asemenea se propune ca mamele cu 5  şi mai mulți copii să aibă dreptul la pensie (nu mai mică decît media pe țară) de la vîrsta de 
54 ani, cu un stagiu minim de 15 ani de muncă.

Elaborarea unei abordări complexe de sprijinire a familiilor şi specialiştilor tineri. Scutirea tinerilor specialişti de plata impozitului pe 
venit timp de trei ani de la absolvire.

PRIORITĂȚILE fracțiunii PSRM pentru sesiunea de primăvară-vară, 2018

PRIORITĂŢI ÎN DOMENIUL ECONOMIC:

PRIORITĂŢI SOCIALE:

PRIORITĂŢILE ÎN DOMENIUL POLITIC:

INDEXAREA PENSIILOR DE 2 ORI PE AN CU 20% 

ASIGURAREA CONDIȚIILOR PENTRU ANGAJAREA INVALIZILOR ÎN CÎMPUL MUNCII 

MAJORAREA INDEMNIZAȚIILOR PENTRU INVALIZI CU 10% 

asigurarea activității şcolilor cu predare în alte limbi, inclusiv cu materiale didac-
tice, cărți etc.

STABILIREA MORATORIULUI LA ÎNCHIDEREA ŞCOLILOR 

STABILIREA MORATORIULUI ASUPRA ÎNCHIDERII INSTITUȚIILOR MEDICALE DIN REPUBLICA MOLDOVA 

INTRODUCEREA NOȚIUNII DE “CAPITAL MATERN”, MODUL DE STABILIRE ŞI ACORDARE A ACESTUIA  

MAJORAREA SUMEI COMPENSAȚIILOR UNICE ACORDATE TINERILOR SPECIALIŞTI

1
2
3
4
5
6
7

Înlocuirea disciplinei de studiu 
Istoria Românilor cu Istoria 
Moldovei;

Audierea BNM privind Raportul Kroll-2 
și măsurile întreprinse de CNA și Procuratura 
Generală în vederea  recuperării miliardului furat 
din sistemul bancar.

Interzicerea întrunirilor și manifestațiilor 
unioniste care au drept scop subminarea 
suveranității, independenței și integrității 
teritoriale a Republicii Moldova;

Audierea ANRE 
privind tarifele majorate 
la gazele naturale 
pentru populaţie.

Prelungirea termenului 
de activitate în baza patentei 
de întreprinzător pînă la 31 
decembrie, 2022

Promovarea Declarației cu privire 
la neutralitatea permanentă a RM 
și adoptarea pachetului de legi ce 
rezumă din această declarație;

Protejarea pieţei şi a producătorului 
autohton. Susţinerea sectorului real prin 
implementarea unei politici fiscale eficiente, 
motivaţionale prin:

Monitorizarea activității 
membrilor Guvernului Filip 
și înaintarea moțiunilor simple 
de cenzură. În total Fracțiunea 
PSRM a elaborat și înregistrat 
în Parlament 16 moțiuni simple, 
dintre care 4 în anul 2017. În 
rezultat - nici unul din cei patru 
miniștri vizați nu mai exercită 
această funcție.

Promovarea Rezoluției APCE 
privind limbile vorbite de minoritățile 
naționale și adoptarea pachetului de legi 
ce rezumă din această Rezoluție;

54

4

1

1

2

2 3

3

JUSTIŢIA:

Fracţiunea va propune amendamente 
la Codul Penal, care să prevadă 
sancționarea funcționarilor pentru 
fraudarea alegerilor, în contextul 
desfășurării alegerilor parlamentare 
în anul 2018.

Responsabilizarea Guvernului 
pentru neprezentarea în termen 
a Legii Bugetului anual.

1

2

- reintroducerea impozitului pe venit – 0% pentru persoanele juridice și fizice 
(antreprenori) cu condiția ca acest venit să fie reînvestit în dezvoltarea afacerii 
proprii;

- stabilirea cotelor impozitului pe venit în 3 trepte - de 7%, 17% și 25%, în loc 
de actualele 2 trepte - de 7% și 18%;
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GUVERN
Deputații socialiştii 
au depus o moțiune 
de cenzură împotriva 
ministrului Economiei, 
Chiril Gaburici.

PSRM: Rezultatul activității Ministerului Economiei este egal cu zero!

MOŢIUNE DE CENZURĂ 
împotriva ministrului Economiei

Conform rezultatelor anului 2017, 
practic pentru toate ramurile economiei şi 
pentru economie la general, statistica ofici-
ală arată o creştere. DAR, SITUAŢIA NU 
ESTE CHIAR ATÎT DE ÎMBUCURĂ-
TOARE.

1. Economiştii competenţi înţeleg – 
există magia cifrelor. Cifra în sine poartă 
puţină informaţie. Trebuie să ştii a vedea 
pădurea după copaci. Ce stă în spatele aces-
tei cifre?! Ce dă ea economiei, bugetului, 
populaţiei?!

Să luăm, de exemplu, creşterea expor-
turilor spre UE, despre care vă tot place să 
vorbiţi.

Da, în anul 2017, exporturile spre Uni-
unea Europeană s-au majorat cu 20 la sută, 
dar ce semnifică această creştere?

Peste o jumătate din volumul creş-
terii o alcătuiesc mărfurile produse din 
materie primă a clientului şi ¼ o alcătu-
iesc grîul şi seminţele de floarea soarelui. 
Aici sînt antrenate DOAR mai puţin de 
7% din economie şi mai puţin de 10% 
din numărul angajaţilor!!!

Obţinem că creşterea exporturilor 
spre UE oferă puţine avantaje economiei 
şi populaţiei! Şi bugetul are puţine avan-
taje din aceasta, mai ales din exporturile 
de produse din materii prime ale clien-
ţilor!

Şi dumneavoastră tot ţineţi una şi bună: 
creştere, majorare, sporire…

Nu este o invenţie a noastră, sînt datele 
domniilor voastre! Nici o insinuare.

Comparaţi, de exemplu, datele privind 

comerţul extern ale Biroului Naţional de 
Statistică şi Balanţa Plăţilor a Băncii Na-
ţionale şi veţi observa  că 90 la sută din 
întregul volum de REEXPORTURI merge 
spre Uniunea Europeană. Pentru unele ţări, 
reexporturile ating cifra de 60% din între-
gul volum al exporturilor spre aceste ţări! 
Şi dumneavoastră insistaţi pe creşterea ver-
tiginoasă a exporturilor spre UE!

2. Are loc o creştere rapidă a prețurilor. 
Nivelul inflaţiei anuale, în ianuarie 2018, 
a constituit 6,5%, fiind de 2 ori mai mare 

decît acum un 
an. O creştere semnificativă, de 25% şi mai 
bine, au înregistrat preţurile la unele produ-
se şi servicii de importanţă socială.

3. Rămîne a fi extrem de înalt din aspect 
economic şi nejustificat din aspect social 
nivelul de tarife la serviciile comunal-lo-
cative. Totodată, întreaga responsabilitate 
pentru situaţia din sectorul energetic revine 
Ministerului Economiei.

Politica Ministerului Economiei în ra-
port cu sectorul energetic nu este orientată 
spre reducerea costurilor de producere a 
energiei electrice, căldurii etc. De exemplu, 
cunoscutul acord cu Union Fenosa.

Operatorii nu sînt interesaţi de mo-
dernizarea procesului de producere, 
pentru că toate cheltuielile lor vor fi com-
pensate de populaţie prin tarife înalte. 
Aceasta este metodologia de calculare a 
tarifelor!

Totodată, veniturile reale sînt în scăde-
re. Plus la aceasta, pentru prima dată după 
anul 2014 volumul de valută cumpărată de 
populaţie a crescut cu 20%, iar vînzările de 
valută – doar cu 12%.

Veniturile cetăţenilor scad, se reduce 
schimbul comercial! Lumea se aşteaptă 
la o agravare a situaţiei!

Şi dumneavoastră vorbiţi despre creşte-
rea consumului?!

Aici avem de-a face deja nu cu magie, 
ci şi cu trişare! Veniturile scad, cheltuielile 
scad, schimbul comercial se reduce, iar con-
sumul creşte? Poate creşte consumul de aer, 
pentru că lumea respiră mai des din cauza 

nervilor!
Vorbiţi despre creşterea salariului me-

diu, dar acesta îl primesc mai puţin de o 
jumătate din cei antrenaţi în economia 
naţională!

4. Susţineţi că economia a crescut cu 4%, 
totuşi ce stă în spatele acestei creşteri? Tă-
ceţi, nu spuneţi că această creştere în volum 
de 80 la sută este condiţionată de servicii şi 
impozite, iar contribuția principalelor indus-
trii ale economiei este de doar 20%, cu toate 
că în alţi ani era în medie de 40%.

Făcînd un bilanţ, voi menţiona: ECO-
NOMIA CONTINUĂ SĂ SE BAZEZE 
PE CONSUM, care este alimentat din surse 
externe – din banii migranţilor muncitori şi 
creditele şi granturile din străinătate.

Atunci cînd, în anul 2015, Occidentul a 
suspendat finanţarea, v-aţi confruntat cu pro-
bleme serioase – scăderea în economie şi în 
comerţul extern, în investiţii şi în transport, 
o neexecutare cu mai bine de 10 procente ale 
bugetului, intensificarea inflaţiei, reducerea 
veniturilor populaţiei şi a consumului!

Aici găsim confirmarea că FĂRĂ ASIS-
TENŢĂ DIN EXTERIOR, ÎNTREGUL 
VOSTRU SISTEM SE VA RUINA, iar 
odată cu el va suferi şi ţara sub conducerea 
dvs.!

Dar, Occidentul vă susţine şi vă va sus-
ţine! Şi o va face nu pentru că au început 
reforme, ci pentru că ştiţi cum să-l şantajaţi: 
chipurile, fără asistenţa dvs. la putere vor 

ajunge forţe pro-ruseşti.
Această asistenţă vă ajută să vă menţi-

neţi pe linia de plutire. Însă ea nu ajută nici-
cum ţara! Nu-i ajută pe oameni! Ea nu ajută 

mediului de afaceri!
Probabil, vă miraţi: cam ce o vrea 

să spună? Şi ce are de-a face cu asta 
Ministerul Economiei?! Principala 
problemă a economiei noastre este 
modelul funcţionării sale, care s-a 
format în anii 90, fiind un model ba-
zat pe consum.

În perioada 2005-2008, Guver-
nul rezolva destul de eficient proble-
ma privind înlocuirea acestui model 
printr-un model bazat pe investiţii 
şi exporturi. Se înregistra o creştere 
mai mare ca acum şi a exporturilor, 
şi a investiţiilor – atît interne, cît şi 
externe. Exporturile şi investiţiile 
interne creşteau, anual, cu 15 la 

sută iar investiţiile străine directe (ISD) – 
cu 40%! Şi, principalul, datoria externă 
se reducea!

Acum, aveţi o singură sursă, mai bine 
zis, două – migranţii muncitori şi creşte-
rea datoriei! Sub conducerea Guvernu-
lui Filip, datoria publică externă a cres-
cut cu $260 mln. Creşte ea şi acum!

În anul 2016 şi în 9 luni ale anului 2017 
aţi primit credite şi granturi de aproximativ 
$600 mln., iar migranţii muncitori au trimis 
în Patrie circa $2 mlrd. 700 mln. În acelaşi 

timp, investiţiile străine directe în capital 
nu au depăşit suma de $70 mln., anterior 
fiind de $160 mln., iar şi mai demult – $200 
mln.

Domnule ministru, cum se poate dez-
volta economia?!

Sînteţi la curent cu faptul că noi avem 
o rată negativă a economiilor?! Noi pro-
ducem 100 unităţi de venit, iar consu-
măm 106, acestea fiind date ale Băncii 
Mondiale!!! În China se înregistrează 
47%, în FR şi Kazahstan - 30%, în Tur-
cia - 25%, în România – 24%, acolo exis-
tă support pentru dezvoltare, şi noi avem 
minus 6%!

În ţară nu există surse interne pentru 
modernizarea economiei?! Şi dvs., dom-
nule Gaburici, reflectaţi despre IT! Noi nu 
sîntem împotriva IT, nu ne opunem creşte-
rii exporturilor de vinuri (tocmai cu 100 de 
sticle) şi a fructelor şi legumelor ( cu două 
TIR-uri) spre Coasta de Fildeş, totuşi trebu-
ie să fim realişti şi pragmatici, să judecăm 
sistematizat şi strategic!

Întreprinderile se închid, economia in-
ternă se comprimă, iar dvs., cu insistenţă 
care merită o aplicare mai bună, vorbiţi 
despre creştere şi performanţe!

Nu doriţi să înţelegeţi că fără o modi-
ficare fundamentală a abordărilor în ma-
nagementul economiei situaţia doar se va 
agrava! 

Moldova ca țară producătoare va rămă-
ne în istorie! Viitorul nostru, spre care ne 
duceţi cu atîta zel, reprezintă o economie 
de tranzitare, de servicii! Acestea ne sînt 
perspectivele!

Situaţia din economie se caracteri-
zează printr-un singur cuvînt - „stagna-
re”: o creştere nesemnificativă şi nestabilă 
în condiţiile lipsei oricărei dezvoltări. O 
creştere fără dezvoltare!

Pentru a obţine o schimbare radicală a 
situaţiei, trebuie să asigurăm modernizarea 
industriei, a agriculturii, prin dezvoltarea 
economiei săteşti, să lichidăm disproporţi-
ile teritoriale.

Apropo, la Chişinău îşi au sediul 2/3 
din întreprinderile noi înregistrate şi doar ¼ 
din cele lichidate, iar ¾ din cele lichidate se 
află în afara Chişinăului. Astfel, dispropor-
ţia dintre Chişinău şi restul Moldovei se va 
intensifica!

Trebuie să asigurăm o creştere econo-
mică stabilă şi amplă! Toate acestea impun 
elaborarea şi realizarea unei politici econo-
mice principial noi, a unei politici orientate 
spre stimularea afacerilor şi cu o susţinere 
reală pentru mediul de afaceri.

ACEASTA AR FI MISIUNEA MI-
NISTERULUI ECONOMIEI. Ministerul 
Economiei este promotorul reformelor. La 
acest compartiment, rezultatul Dvs. este 
egal cu zero – ţara nu se dezvoltă!

Şi crearea condiţiilor pentru dezvoltare, 
contribuţia la această dezvoltare este sarci-
na primordială a Ministerului Economiei.

După numirea domnului Gaburici în 
postul de ministru al Economiei, noi nu am 
văzut o conştientizare a complexităţii sar-
cinilor, la fel cum nu am văzut idei noi şi 
abordări noi faţă de elaborarea politicilor 
economice. Probabil, dvs. nu aveţi nevoie 
de ele, dar ţara are nevoie!

În cadrul şedinţei Parlamentului, cînd a fost examinată 
moţiunea de cenzură, după o serie de întrebări şi răspunsuri, 

doctorul în Ştiinţe Economice, deputatul PSRM, Vladimir 
Golovatiuc a ţinut un discurs în susţinerea moţiunii de 

cenzură. Prezentăm principalele teze ale discursului său:

FĂRĂ ASISTENŢĂ DIN 
EXTERIOR, ÎNTREGUL 
VOSTRU SISTEM SE VA 
RUINA ŞI ÎMPREUNĂ CU EL 
SE VA RUINA ŞI ŢARA SUB 
CONDUCEREA DVS.!

Domnul Candu a încercat să demonstreze cît de 
bună este situaţia din ţară, cu exemple de oameni con-
creţi, dar ţin să-i aduc aminte că sondajele, inclusiv cele 
externe, atestă un raport de 80% din populaţie care sunt 
nemulțumiți de situaţia existentă şi care consideră că 
Moldova are un curs greşit.

Astăzi, ei se lăudau atît de mult, încît se crea impre-
sia că trăiesc în Rai. Dar realitatea este prea dură: astfel, 
doar în anul trecut 8500 de întreprinderi au fost lichi-
date, iar numărul de întreprinderi create a fost de doar 
6400, cele mai multe fiind deschise la Chişinău (70% 
din economie sînt concentrate în Chişinău), şi asta în-
seamnă că ţara nu se dezvoltă, ci stagnează.Zinaida GRECEANÎI

preşedinte al PSRM

Unu. Şedinţa de astăzi, în care opoziţia este 
impusă să tacă, a demonstrat o dată în plus că 
finul lui Plahotniuc, Candu, a „priHvatizat” Par-
lamentul în totalitate. Nu le-a fost pe plac moţi-
unea de cenzură. Lor nu le place cînd Guvernul 
privatizat de ei este criticat. 

Doi. Ei au uzurpat nu doar instituțiile statu-
lui. Ei au uzurpat întreg spațiul informaţional și 
fac doar propagandă și manipulări.

Trei. Datoria de stat a ajuns la peste 7 mlrd.  
euro. Doar Guvernul Filip a luat peste 1 mlrd. de 
euro, au fost lichidate mai mult de jumătate din 
întreprinderile din ţară, 5.5 mlrd. euro constitu-
ie importurile, iar exporturile se cifrează la 2.4 

mlrd., adică noi cumpărăm cu 3 miliarde mai 
mult decît vindem. Uite, aşa o „economie”. În 
mod intenţionat este distrus producătorul autoh-
ton, în ciuda tuturor eforturilor Preşedintelui şi 
ale Partidului Socialiştilor de a deschide pieţele.

Planul lor prevede transformarea Moldovei 
într-o colonie, vînzînd-o pentru „trei banane”. 
Ei sînt gata chiar acum să aplice lovitura de 
graţie şi să „anihileze” ultimele întreprinderi de 
stat care au mai rămas. Ei au preluat mai multe 
întreprinderi profitabile – Banca de Economii, 
Calea Ferată, Aeroportul. Şi ce-au făcut cu ele? 
O parte le-au distrus, o parte le-au dus la fali-
ment.

Vlad BATRÎNCEA, 
secretarul executiv 

al PSRM 

Vladimir GOLOVATIUC
deputat PSRM

Ţara nu se dezvoltă!
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Alexandru AGHENIE

Toate trec şi se schimbă, deci ne schimbăm şi noi, dar există valori eterne 
precum frumuseţea, dragostea, credinţa. Ele dau valoare reală vieţii noastre 
și-i oferă sens acesteia. Mereu ne vom preţui şi iubi mama, sora, copiii, Pa-
tria. Practic, tot ce-i mai sfînt pe pămînt, este de gen feminin. Aşa a fost şi va 
fi mereu.

Dragele şi scumpele noastre doamne!
Vă mulţumim pentru viaţa pe care ne-aţi dăruit-o! Pentru fericirea pe care o 
aduceţi! Zi de zi! Pentru copii, dar și căldura şi confortul pe care-l creați în 
case! Datorită Vouă, viaţa se umple de culori vii, iar inima – de bucurie, dra-
goste şi speranţă.
Bărbaţii din Partidul Socialiştilor

va reprezenta 
Moldova 
la Eurovision!DoReDos

Formaţia ”DoReDos” a învins în finala Concursului 
naţional de preselecţie pentru Eurovision-2018 şi ne 
va reprezenta ţara la acest concurs. Piesa de concurs 
a formaţiei a fost scrisă de Filip Kirkorov, care a venit 
la Chişinău pentru a susţine formaţia în finala etapei 
de preselecţie. Principalul sprijin pentru formaţie vine 
din partea Preşedintelui Moldovei, Igor Dodon, care, al 
doilea an consecutiv, susţine talentele moldoveneşti în 
reprezentarea ţării pe arena internaţională. Amintim că, 
anul trecut, formaţia ”SunStroke Project” a ocupat 
locul 3 la acestă competiţie muzicală internaţională.

Formaţia „DoReDoS” a fost 
înființată în septembrie, 2011. 
În anul 2013, solistul formației, 
Evgheni Andrianov, a devenit 
cîştigătorul premiului II al 
Festivalului „Slaveanski Bazar” 
de la Vitebsk. În anul 2014, 
„DoReDoS” a obținut victoria în 
Concursul internaţional de muzică 
uşoară din România.

În anii 2015 şi 2016, formaţia 
a ajuns în finala concursului 
naţional de preselecţie pentru 
„Eurovision”. A participat la 
finala show-ului televizat „X 
Factor – România”. În anul 2017, 
„DoReDoS” a învins la concursul 
„Novaia volna” de la Soci. Pentru 
acest succes, Igor Dodon l-ea 
acordat titlul de artişti emeriţi ai 
Moldovei. Igor Dodon s-a întîlnit cu Filip Kirkorov în timpul vizitei 

„Regelui” estradei ruse în Moldova.

Formația

!DRAGELE 
NOASTRE DOAMNE!

MARTIE


