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1 MAI – PENTRU ECHITATE SOCIALĂ 
ŞI GUVERNARE RESPONSABILĂ!

ZIUA VICTORIEI!

Peste 30 de mii de persoane au participat la acţiunile festive, 
organizate de Partidul Socialiştilor cu prilejul Zilei Internaţionale 
a Solidarităţii Oamenilor Muncii.

Circa 100 de mii de persoane au marcat Ziua Victoriei 
în cadrul unui concert de amploare. Totodată un 
număr record de participanţi ai marşului „Regimentul 
Nemuritor” s-au deplasat spre Memorialul 
„Eternitate”.pag.6-9 pag.11-13

MOLDOVA – OBSERVATOR
ÎN UNIUNEA ECONOMICĂ EURASIATICĂ
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În cadrul ședinței Consiliului Econo-
mic Eurasiatic Suprem, Igor Dodon a făcut 
cunoștință cu noul prim-ministru al Repu-
blicii Armenia, Nikol Pashinyan.

În cursul dialogului, șeful statului a 
menționat dezvoltarea dinamică a relațiilor 
bilaterale.

Totodată, părțile au discutat despre pri-
ma vizită oficială în istorie a Președintelui 
Republicii Moldova în Armenia, ce a avut 
loc în noiembrie 2017.

La rîndul său, domnul Pashinyan a 
confirmat intenția delegației armene de 
a susține acordarea Republicii Moldova 

statutului de observator în cadrul Uniunii 
Economice Eurasiatice.

Totodată, părțile au discutat și despre 
relațiile amicale între popoarele noastre 
și despre rolul remarcabil al armenilor în 
istoria și cultura Moldovei de-a lungul se-
colelor. 

La finele întrevederii, Președintele țării 
a confirmat participarea sa la Summit-ul 
Francofoniei care va avea loc în octom-
brie și va fi consacrat aniversării a 2800 de 
ani ai orașului Erevan. De asemenea, Igor 
Dodon l-a invitat pe domnul Pashinyan să 
viziteze Moldova.

Înaintea ședinței Consiliului Eco-
nomic Eurasiatic Suprem, care s-a 
desfășurat la Soci, Președintele Repu-
blicii Moldova, Igor Dodon, a avut o 
întrevedere de lucru cu Președintele 
Republicii Belarus, Alexandr 
Lukașenko.

Președintele Moldovei i-a 
mulțumit omologului său belarus pen-
tru ajutorul acordat agrarienilor mol-
doveni, iar, la rîndul său, preşedintele 
belarus a mulțumit pentru oportuni-
tatea de a vizita Moldova. Totodată, 

Alexandr Lukașenko a menționat că 
urmărește cu atenție situația din țara 
noastră.

În cadrul discuției, Igor Dodon a 
mai subliniat că Republica Belarus 
este unul din principalii parteneri ai 
Moldovei, și ocupă unul din primele 
locuri printre importatorii mărfurilor 
moldovenești. În acest context, șeful 
statului a remarcat creșterea volumu-
lui  comerțului bilateral, exprimîndu-și 
convingerea în necesitatea menținerii 
acestei dinamici pozitive.

Propunerea Președintelui Federației Ruse, Vladi-
mir Putin, de a acorda statutul de stat observator Re-
publicii Moldova, a fost susținută unanim de liderii 
țărilor membre ale UEEA. În afară de Vladimir Pu-
tin, este vorba de Președintele Belarusului, Alexandr 
Lukașenko, Președintele Kazahstanului, Nursultan 
Nazarbaev, Președintele Kîrgîzstanului, Sooronbay 
Jeenbekov, dar și Primul ministru al Armeniei, Nikol 
Pashinyan.

După anunțarea acestei decizii, Igor Dodon a ținut 
un discurs în cadrul ședinței Consiliului Economic 
Suprem Eurasiatic și le-a mulțumit șefilor statelor-
partenere pentru încredere, exprimîndu-şi convinge-
rea că o cooperare mai consolidată a Moldovei cu 
Uniunea Economică Eurasiatică reprezintă poziţia şi 
opinia majorității cetățenilor moldoveni și un obiec-
tiv de interes național. Plus la aceasta, şeful statului 
moldovenesc a menţionat că statutul de observator 

ne va permite să colaborăm cu mai mult succes cu 
țările UEEA în domeniul comerțului, agriculturii, in-
dustriei, IT, economiei digitale și în multe alte sfere 
economice.

În final, Igor Dodon şi-a exprimat încrederea că în 
realitatea de azi doar dialogul și cooperarea economi-
că reciproc avantajoasă cu Vestul şi cu Estul, precum 
și politica externă echilibrată, pot asigura dezvoltarea 
stabilă și păstrarea statalității Republicii Moldova.

IGOR DODON ŞI ALEKSANDR LUKAŞENKO IGOR DODON ŞI NIKOL PASHINYAN

MOLDOVA ÎN UEEA 

MOLDOVA A DEVENIT OBSERVATOR 
ÎN CADRUL UNIUNII ECONOMICE EURASIATICE

REPUBLICA MOLDOVA A DEVENIT PRIMA ŢARĂ CARE A OBŢINUT 
STATUTUL DE STAT OBSERVATOR ÎN CADRUL UNIUNII ECONOMICE EURASIATICE

ARMENIABELARUS
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- Pe 14 mai, la Soci, la 
ședința Consiliului Econo-
mic Eurasiatic Suprem s-a 
luat decizia de a conferi Re-
publicii Moldova statutul de 
observator în cadrul Uniu-
nii Economice Eurasiatice /
UEEAA/. Cât de important 
este acest statut pentru Re-
publica Moldova și care 
este atitudinea PSRM față 
de acest eveniment?

- Este o decizie istorică 
pentru Republica Moldova. 
Pentru noi sunt foarte im-
portante relațiile cu Uniunea 
Economică Eurasiatică, din 
care fac parte partenerii stra-
tegici ai țării noastre. Anume 
în țările UEEA se află piața 
principală de desfacere pen-
tru mărfurile noastre. Și anu-
me din țările UEEA primim 
hidrocarburanții necesari 
pentru economia noastră.

Suntem foarte interesați 
de experiența participării 
la cooperarea în domeniul 
producției între țările din 
UEEA și am dori să o adap-
tăm, deoarece discutăm des-
pre deschiderea de societăți 
mixte, promovarea bunuri-
lor noastre pe piața eurasia-
tică și crearea de noi locuri 
de muncă.

Pentru noi, relațiile cu 
statele care sunt membre ale 
acestei asociații, în primul 
rând cu Federația Rusă și 
Republica Belarus, sunt de o 
importanță primordială.

În Rusia lucrează majo-
ritatea din muncitorii noștri 
migranți. Rusia participă în 
operațiunea mixtă de pacifi-
care pe teritoriul țării noastre 
și este garantul rezolvării pro-
blemei transnistrene. Belarus 
este partenerul comercial cel 
mai important pentru Moldo-
va: producem în comun tro-
leibuze, care circulă pe stră-
zile orașelor noastre, dar și 
tehnică agricolă.

Partidul Socialiștilor a ple-
dat și susține integrarea mai 
strânsă a țării noastre în struc-
turile eurasiatice. Susținem 

decizia de a acorda țării noas-
tre a statutului de observator 
în cadrul UEEA și conside-
răm acest eveniment ca fiind 
primul pas spre obținerea sta-
tutului de membru cu drepturi 
depline al acestei organizații.

- În ciuda faptului că Par-
tidul Socialiștilor susține 
aderarea Republicii Moldo-
va la Uniunea Economică 
Eurasiatică, Dumneavoas-
tră, în calitate de președinte 
al PSRM, vă întâlniți per-
manent cu diplomații oc-
cidentali, reprezentanți ai 
structurilor financiare și po-
litice internaționale, în spe-
cial europene și americane. 
Este aceasta în concordanță 
cu poziția partidului?

- Chiar se corelează des-
tul de bine. Moldova este o 
țară mică, situată între două 
blocuri economice. Trebuie 
să construim relații compe-
tente, rezonabile, în același 
timp, apărându-ne interesele. 
Nu vrem să alegem: sau - sau. 
Noi susținem în mod constant 
cooperarea reciproc avanta-
joasă atât cu Estul, cât și cu 
Occidentul. Încerc să trans-
mit această idee la toate întâl-
nirile cu diplomații străini și 
reprezentanții organizațiilor 

internaționale.
În plus, trebuie de avut 

în vedere faptul că Partidul 
Socialiștilor este cea mai 
mare formațiune politică din 
Republica Moldova, care este 
reprezentată în Parlament de 
cea mai activă fracțiune și 
care influențează procese-
le care au loc în țară, chiar 
aflându-se în opoziție. Prin 
urmare, este normal ca activi-
tatea PSRM să atragă atenția 
diplomaților străini. În tim-
pul întâlnirilor, familiarizez 
interlocutorii mei cu progra-
mul și activitatea Partidului 
Socialiștilor din Republica 
Moldova, cu obiectivele și 
prioritățile noastre.

- Dna Greceanîi, sunteți 
nu doar președintele Parti-

dului Socialiștilor, ci și șeful 
fracțiunii PSRM din Parla-
ment. Care sunt principale-
le chestiuni pe care le pro-
pune astăzi fracțiunea Dvs., 
ce inițiative pregătiți pentru 
dezbatere și adoptare în Le-
gislativ?

- Ca și în anii precedenți, 
prioritatea fracțiunii Partidu-
lui Socialiștilor în Parlament 
este astăzi politica economică 
echilibrată, care va permite 
dezvoltarea atât a sectorului 
de producție, cât și a sferei 
serviciilor din țara noastră.

Considerăm că este ne-
cesar să fie create noi între-
prinderi în cadrul coope-
rării de producție, care vor 
produce și exporta produse 
moldovenești.

Este necesar să fie efectu-
ată o politică fiscală stimula-
toare. În particular, susținem 
introducerea unei taxe zero 
pentru impozitul pe profit, 
reducerea anumitor cote de 
TVA - în special pentru pro-
dusele sociale.

Considerăm că este ne-
cesar să sprijinim cetățenii 
noștri pentru ca aceștia să 
manifeste inițiativă antrepre-
norială și să-și creeze pro-
pria afacere familială mică, 

care să le permită să-și 
întrețină familiile.

Fracțiunea noastră se 
pronunță pentru așa-zisa 
politică socială, care va 
proteja și va susține acei 
oameni care au nevoie 
de ea. Am elaborat nu-
meroase inițiative pen-
tru a sprijini familiile 
cu copii, susținerea cu  
pensii și protecție socia-
lă pentru cei săraci.

- Partidul Socialiștilor a 
criticat dur activitatea gu-
vernului lui Pavel Filip în 
Parlament, în timpul ra-
portului primului-ministru. 
Ce anume a provocat un 
astfel de protest categoric al 
fracțiunii PSRM?

- Cu ce se laudă Guver-
nul nu reflectă situația reală 
din țară și situația cetățenilor 
noștri. Dacă să îi dai crezare 
premierului, suntem deja în 
„paradis”. Cu toate acestea, 
în realitate, situația nu este 
atât de roză.

Voi da doar câteva rezul-
tate elocvente ale muncii gu-
vernului Filip.

În primul rând, numărul 
persoanelor care primesc atât 
salariul maxim, cât și salariul 

sub media pe economie, au 
crescut semnificativ. Adică, 
săracii devin și mai săraci, iar 
bogații se îmbogățesc!

În al doilea rând, la 
declarațiile autorităților pre-
cum că cresc salariile, chel-
tuielile reale ale populației 
scad - la îmbrăcăminte, 
încălțăminte și alte bunuri 
importante.

În al treilea rând, scad 
cheltuielile populației pentru 
educație. Iar analiza pieței 
muncii indică faptul că, în 
Moldova, crește deficitul de 
forță de muncă calificată.

În al patrulea rând, scad 
cheltuielile pentru tratament! 
Oamenii au încetat să se mai 
trateze, mai ales în sate, deoa-
rece pur și simplu nu au bani.

În același timp, țara din ce 
în ce mai mult trăiește în da-
torii, împrumuturile externe 
și granturile sunt folosite în 
mod nejustificat pentru con-
sum, nu pentru dezvoltare, 
ceea ce subminează econo-
mia noastră și face incert vi-
itorul copiilor noștri.

- Partidul Socialiștilor 
a participat la Festivalul 
familiei, care a fost or-
ganizat sub patronajul 
Președintelui Republicii 
Moldova, Igor Dodon, la 
Comrat, Bălți și Chișinău 
de către Fundația de ca-
ritate a Primei Doamne 
„Din Suflet”. De ce Partidul 
Socialiștilor acordă atât de 

multă importanță susținerii 
instituției familiei - în 
situația în care tendințele 
globale indică faptul că 
tot mai mulți oameni refu-
ză să întemeeze o familie 
tradițională?

- Percepem tendința 
de respingere a familiei 
tradiționale extrem de nega-
tiv. Partidul Socialiștilor se 
pronunță constant în apărarea 
Ortodoxiei - credința noastră 
istorică, și valorilor familiare 
tradiționale. Familia nu este 
numai o unitate a societății, 
ci și fundamentul statalității 
noastre.

Astăzi vedem cum se des-
part familiile, ca urmare a 
unei situații economice difici-
le, unul dintre soți și, uneori, 
ambii, se duc să câștige bani, 
iar copiii devin orfani cu 
părinți vii. Republica noastră 
se confruntă cu un declin de-
mografic fără precedent în is-
torie. Aceste tendințe, extrem 
de periculoase, amenință cu 
dispariția completă a popo-
rului nostru timp de câteva 
decenii.

Anume din această cauză, 
Partidul Socialiștilor sprijină 
toate eforturile și inițiativele 
președintelui Igor Dodon, ale 
Bisericii Ortodoxe din Mol-
dova și altor confesiuni reli-
gioase care sprijină valorile 
tradiționale ale familiei. O 
familie sănătoasă este o soci-
etate sănătoasă.

Președintele Partidului Socialiștilor din Moldova, Zinaida Greceanîi, a comentat 
atribuirea statutului de observator Moldovei în cadrul Uniunii Economice 
Eurasiatice. În opinia liderului socialist, beneficiile și avantajele noului statut 
pentru țara noastră ar trebui să fie vizibile în viitorul apropiat.

MOLDOVA ESTE O ȚARĂ MICĂ, SITUATĂ 
ÎNTRE DOUĂ BLOCURI ECONOMICE.
NU VREM SĂ ALEGEM: SAU - SAU. 
NOI SUSȚINEM ÎN MOD CONSTANT 
COOPERAREA RECIPROC AVANTAJOASĂ 
ATÎT CU ESTUL, CÎT ȘI CU VESTUL

INTERVIU

ZINAIDA GRECEANÎI: PENTRU MOLDOVA SUNT FOARTE 
IMPORTANTE RELAȚIILE CU UNIUNEA ECONOMICĂ EURASIATICĂ
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— În acest an, Moldova ar 
putea obţine statut de obser-
vator în cadrul UEEA, apropo 
acest lucru se poate produce 
foarte curînd — la următoa-
rea întrunire de la Soci. Care 
vor fi efectele acestui act pen-
tru economia moldovenească?

— În aprilie, anul trecut, am 
semnat un Memorandum între 
Moldova şi UEEA, atunci cînd 
Tigran Sarkisyan, conducătorul 
UEEA s-a aflat într-o vizită de 
lucru în țara noastră. Atunci, noi 
am depus o cerere de obţinere a 
statutului de observator şi, la 14 
aprilie, 2017, la Bişkek, solicita-
rea noastă a fost aprobată. Ante-
rior, nu au fost astfel de cazuri, 
de aceea nu a existat experienţa, 
nu a existat procedura de acor-
dare a statutului de observator, 
întreaga perioadă de atunci aces-
te proceduri au fost în proces de 
elaborare. Noi avem o invitaţie 
prealabilă pentru întrunirea de 
la Soci în calitate de oaspete de 
onoare, există toate şansele să 
fie examinată chestiunea privind 
obţinerea de către Moldova a 
statutului de observator.

Ce va însemna acest lucru 
pentru Moldova? În primul rînd, 
obţinerea statutului de obser-
vator nu contravine nicidecum 
acordurilor care au fost semnate 
cu alţi parteneri de-ai noştri. Din 
momentul semnării Memoran-
dumului, am avut cîteva între-
vederi de lucru aici, în Moldova, 

am participat la cîteva întruniri 
ale UEEA, organizate nu doar la 
nivel înalt, au participat şi consi-
lieri de-ai mei.

Acest lucru ne va oferi posi-
bilitatea de a afla mai mult des-
pre mecanismele de funcţionare 
a UEEA şi despre modalităţile 
prin care produsele noastre ar 
putea ajunge pe pieţele Uniunii. 
Va fi după aceasta şi o etapă ur-
mătoare, depinde şi de UEEA, şi 
de Moldova, este nevoie să ne 
cunoaştem mai bine reciproc. 
La începutul acestui an (preşe-

dintele FR) Putin a propus ca ţă-
rile CSI să beneficieze de statut 
de observator după o procedura 
simplificată, şi Moldova ar putea 
deveni primul stat în acest con-
text.

— În curînd, se va produ-
ce încă un eveniment impor-
tant — la sfîrşitul lunii mai, la 
Roma, va avea loc o nouă run-
dă a negocierilor în formatul 
„5+2”. Care ar fi problemele 

de bază între părţi, rămase 
nesoluționate pînă în prezent?

— Apreciez drept foarte im-
portant faptul că, sub preşedinţia 
Italiei, OSCE a reuşit să obţină 
atît de rapid organizarea unei 
întrevederi în formatul „5+2”. 
Problematica transnistreană este 
compusă din două blocuri: re-
glementarea politică — aceasta 
este o problemă mai complicată, 
la reglementarea căreia vom lu-
cra după alegerile parlamentare, 
şi problemele curente, care au 
fost semnalate la prima între-

vedere cu Krasnoselski, pe 4 
ianuarie, 2017. De această foaie 
de parcurs, care se bazează pe 
protocolul de la Berlin, din anul 
2016, ne călăuzim deja timp de 
un an şi jumătate, în această pe-
rioadă am reuşit să soluţionăm 
mai multe probleme.

Cred că la Roma va fi pusă în 
discuţie problema privind nume-
rele de înmatriculare neutre pen-
tru conducătorii auto din Trans-
nistria. Se desfășoară activități 

şi pe alte direcţii importante. 
Prima direcţie o constituie blo-
cul economic şi sistemul ban-
car, o problemă dificilă datorită 
sistemelor diferite şi abordări-
lor diferite în afacerile bancare, 
aceste probleme s-au discutat şi 
anterior, totuşi puncte de con-
vergenţă nu au fost găsite. Cea 
de-a doua direcţie o reprezintă 
libera circulaţie a cetăţenilor. 
Varianta ideală, la care ar trebui 
să ajungem la o anumită etapă, 
prevede lichidarea posturilor 
care, la momentul actual, există 

doar din partea transnistreană. 
În prezent, trebuie să realizăm 
o procedură simplificată de tre-
cere, pentru ca persoanele poli-
tice de pe malul drept să poată 
vizita Transnistria. La etapa 
actuală, preşedintele, prim-mi-
nistrul, miniştrii şi deputaţii nu 
pot face acest lucru fără un aviz 
prealabil. Mai există problema 
telefoniei mobile şi celei fixe, 
care nu este soluţionată pînă la 

capăt, cu toate că soluţia a fost 
găsită, la moment se lucrează la 
aspectele de ordin tehnic. Cred 
că avem şanse bune de a conti-
nua în acelaşi ritm pe care l-am 
luat în acest an.

— La întrevedere cu Vadim 
Krasnoselski aţi spus că este 
nevoie de eforturi conjugate 
pentru o funcţionare stabilă a 
misiunii de pacificare. Cum se 
va realiza acest lucru?

— Poziţia mea şi poziţia li-
derului Transnistriei coincid, 
noi apreciem drept eficientă 
această misiune. La momentul 
actual, agenda nu include nici 
o problemă privind modificarea 
formatului acesteia. Trebuie să 
le fim recunoscători pacificatori-
lor pentru că, timp de 25 de ani 
(în luna iulie vor fi 26 de ani), 
au păstrat stabilitatea şi pacea pe 
ambele maluri ale Nistrului. Tre-
buie să continuăm această acti-
vitate. Încercările unor anumiţi 
politicieni de la Chişinău să facă 
scandal şi declaraţii împotriva 
acestei misiuni sînt condiţiona-
te de dorinţa de a cîştiga capital 
politic înainte de alegerile parla-
mentare, totuşi acestea nu ar tre-
bui să ducă la destabilizare sau 
anulare a acestei misiuni.

— În contextul acestei po-
ziţii, cum apreciaţi declaraţiile 
spicherului, Andrian Candu, 
care a declarat că în luna iunie 
chestiunea privind retragerea 
trupelor ruseşti din Transnis-
tria va fi inclusă în agenda AG 
a ONU? Ar putea o astfel de 
evoluţie a evenimentelor să in-
fluenţeze relaţiile cu Moscova?

— Sînt de părere că Mosco-
va înţelege motivul pentru care 
procedează astfel reprezentanţii 
Partidului Democrat de guver-
nămînt. Aceste lucruri se 
fac în ajunul alegerilor 
parlamentare, ele ţin de 

TREBUIE SĂ LE FIM RECUNOSCĂTORI 
PACIFICATORILOR DE PE MALUL STÎNG 
AL NISTRULUI PENTRU CĂ, TIMP DE 25 
DE ANI (ÎN LUNA IULIE VOR FI 26 DE ANI), 
MENŢIN STABILITATEA ŞI PACEA 
PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

Înainte de vizita la Soci, unde Moldova a obţinut statutul de 
observator în cadrul UEEA, Preşedintele Moldovei, Igor Dodon, 
a relatat, în cadrul unui interviu pentru agenţia rusă RIA Novosti, 
despre viitoarele alegeri parlamentare, despre dinamica pozitivă 
în soluţionarea diferendului transnistrean şi despre confruntarea 
cu Guvernul şi Parlamentul din cauza politicii externe şi conflicte-
lor geopolitice.

IGOR DODON:
A VENIT TIMPUL 

SĂ FIE PUS CAPĂT 
„RĂZBOIULUI” DE NOUĂ ANI 
AL GUVERNULUI MOLDOVEI 

ÎMPOTRIVA RUSIEI
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IGOR DODON

VLADIMIR PUTIN

A ADRESAT UN MESAJ 
DE FELICITARE DOMNULUI 

situaţia politică internă, 
ele sînt nişte tentative de 
a obţine un sprijin supli-
mentar din partea cetăţe-
nilor Moldovei cu viziuni 

pro-europene. Sper că din par-
tea Federaţiei Ruse situația va fi 
percepută anume aşa, nu ca fiind 
drept poziţia Moldovei la gene-
ral, ci ca poziţia unor oameni po-
litici aparte, care se află în cam-
panie preelectorală, or cetăţenii 
Moldovei doresc să aibă relaţii 
de prietenie cu Rusia.

Cît priveşte retragerea con-
tingentului rusesc — ne dăm 
seama că rezolvarea acestei pro-
bleme depinde de reglementarea 
politică. Moldova este o ţară in-
dependentă, la noi trebuie să lip-
sească militarii altor state, atunci 
cînd vom găsi puncte de conver-
genţă şi vom soluţiona problema 
Transnistreană, se va soluţiona 
şi problema privind contingentul 
militar limitat.

— Există opinii precum 
că actualul Guvern al Moldo-
vei încearcă să facă parte din 
noua confruntare acută din-
tre Vest şi Rusia, de exemplu, 
prin expulzarea de diplomaţi 
în contextul „cauzei Skripal”, 
urmărind drept scop rezol-
varea propriilor probleme de 

politică internă. Ar putea fi 
menţinut echilibrul în relaţiile 
cu ambele părţi?

— Este ceva ce depinde întru 
totul de Guvern. Preşedintele are 
o poziţie clară şi eu am expus-o 
nu o singură dată: nu trebuie să 

ne implicăm în conflicte. La ce 
bun a fost nevoie de expulzarea 
diplomaţilor atunci cînd unele 
ţări-membre NATO, membri ai 
UE nu şi-au permis acest lucru, 
de exemplu Austria, Turcia şi al-
tele. Este o mare greşeală , nişte 
acţiuni mioape  ale Partidului 
Democrat, care conduce Guver-
nul şi Parlamentul, condiţionea-
ză astfel de exagerări. Sînt nişte 
lucruri ce trebuie reparate, nu 
trebuie să facem politica statu-
lui, reieşind din interese înguste 
de partid. Pentru a nu mai avea 
astfel de incidente, este nevoie 
de un Guvern pro-moldovenesc. 
Este o sarcină dificilă – sîntem 
o ţară mică, aflată la articulaţia 
intereselor geopolitice. Condu-
cerea moldovenească trebuie să 
aibă înţelepciune politică pentru 
ca să încerce într-o astfel de si-
tuaţie să-şi păstreze indepen-
denţa. Acţiunile din ultimul an, 
manifestate prin gesturi ostile 
anti-ruseşti, au avut drept re-
zultat practic pierderea de către 
Moldova a independenţei sale 
politice.

— La sfîrşitul lunii noiem-
brie, vor expira mandatele de-
putaţilor Parlamentului. Cum 
credeţi, cînd vor avea loc ur-
mătoarele alegeri parlamen-

tare?
— Potrivit Constituţiei, ale-

gerile ar putea fi stabilite pînă 
în luna martie, 2019. Totuşi, eu 
cred că alegerile vor avea loc în 
a doua jumătate a lui noiembrie 
— pe data 18 sau 25. Ne aş-

teaptă alegeri foarte importan-
te, deoarece vedem că partidele 
pro-europene, după nouă ani de 
guvernare, au pierdut sprijinul 
din partea populaţiei. Acum, 
cei din Guvern încearcă să facă 
uz de pîrghiile externe, Parti-
dul Democrat a apelat la parte-
nerii săi de la Bruxelles pentru 
ca aceştia din urmă să exercite 
presiuni asupra altor partide 
pro-europene pentru a le impu-
ne să se coalizeze cu democra-
ţii. Este o încercare lamentabilă 
de a forma în Moldova o alianţă 
pro-europeană şi anti-rusească. 
Este o acţiune greşită. Sper că 
partenerii europeni nu vor călca 
pe aceeaşi greblă pe care au mai 
călcat, cînd în Moldova a fost 
formată majoritatea pro-euro-
peană. Trebuie să recunoaştem 
că europenii în repetate rînduri 
– oficial şi neoficial – au contri-
buit la formarea unor astfel de 
alianţe.

— Şi ce rezultate aşteptaţi?
— Ne pregătim serios de 

alegeri. Nu ne dorim o majori-
tate parlamentară şi un Guvern 
pro-europen sau pro-rusesc. 
Noi avem nevoie de autori-
tăţi pro-moldoveneşti, care vor 
avea relaţii bune cu Europa şi 

care vor restabili partene-
riatul strategic cu Rusia. 
Avem şanse foarte mari 
să obţinem o astfel de 
majoritate parlamentară. 
Sînt convins că, în urmă-
torul Parlament, Partidul 
Socialiştilor – o forma-
ţiune pro-prezidenţială – 
va avea nişte poziţii mai 
impunătoare, vom obţine 
posibilitatea de a influen-

ţa nu doar ceea ce se întîmplă la 
Preşedinţie cu împuternicirile 
limitate ale preşedintelui ţării, ci 
şi activitatea Parlamentului şi a 
Guvernului. Astfel vor fi create 
condiţiile necesare pentru ca să 
avem o activitate mai organizată 

şi mai eficientă a tuturor insti-
tutelor puterii din ţară, vom ob-
ţine o influenţă pozitivă asupra 
vieţii cetăţenilor Moldovei. Va 
fi o activitate complicată, totuşi 
cred că a sosit timpul de a forma 
un Guvern pro-moldovenesc, 
care va avea relații de prietenie 
cu toţi, se va ghida de propriile 
interese naţionale, fără impli-
care în confruntări geopolitice. 
Spre regret, timp de nouă ani de 
zile, Guvernul s-a ocupat anume 
de aceasta — a purtat războaie 
geopolitice împotriva Federa-
ţiei Ruse pentru a fi pe placul 

Bruxellesului sau Washingto-
nului. Trebuie să punem capăt 
acestor acţiuni, pentru că 65% 
din locuitorii Moldovei doresc 
relaţii de prietenie cu Rusia. A 
venit timpul să punem punct în 
această problemă.

— Partidul Socialiştilor, la 
mitingul de 1 Mai, a adoptat 
o rezoluţie privind lansarea 
procesului de trecere la forma 
prezidenţială de guvernămînt, 
acesta fiind unul din puncte-
le centrale în campania lor 
electorală. Cum credeţi, se va 
reuşi această trecere pînă la 
următoarele alegeri preziden-
ţiale din anul 2020?

— Pentru început trebuie să 
ne asigurăm susţinerea din par-
tea poporului. Sondajele indi-
că un rating al socialiştilor mai 
mare decît ratingul cumulativ al 
celorlalte partide, eventualitatea 
obţinerii majorităţii parlamen-
tare fiind foarte înaltă. La cea 
de-a doua etapă, în baza celor 
un milion şi jumătate de semnă-
turi ale cetăţenilor, colectate în 
sprijinul modificării formei de 

SÎNTEM O ŢARĂ MICĂ, AFLATĂ 
LA INTERSECȚIA INTERESELOR 
GEOPOLITICE

SONDAJELE INDICĂ UN RATING AL 
SOCIALIŞTILOR MAI MARE DECÎT RATINGUL 
CUMULATIV AL CELORLALTE PARTIDE, ASTFEL 
EVENTUALITATEA OBŢINERII MAJORITĂŢII 
PARLAMENTARE FIIND FOARTE ÎNALTĂ

guvernămînt, vom organiza un 
referendum, ne vom consulta cu 
poporul.

Forma de guvernămînt ar pu-
tea fi şi de tip semiprezidenţial 
— această variantă urmează să 
fie discutată. Este clar că actuala 
formă de guvernămînt creează 
probleme şi trebuie să fie schim-
bată. Trebuie să fie creat un me-
canism de minimalizare a riscu-
lui, să fie echilibrată trecerea, 
să fie oferite mai multe atribuţii 
instituției prezidențiale – nu lui 
Dodon personal. După alegerile 

pentru Parlament, vom dispune 
de 1,5-2 ani pentru a organiza 
interacţiunea între toate institu-
tele puterii. Sînt convins că ne 
va reuşi acest lucru. Cel puţin, 
preşedintele ţării trebuie să aibă 
împuterniciri ce vizează obli-
gaţiile sale constituţionale. Pre-
şedintele ţării răspunde pentru 
securitatea ţării, deci toate insti-
tuţiile de securitate trebuie să i 
se subordoneze, preşedintele ţă-
rii este responsabil pentru politi-
ca externă, respectiv Ministerul 
de Externe trebuie să i se subor-
doneze, preşedintele ţării este 
Comandantul Suprem, de aceea 
nu trebuie să fie desemnată mi-
nistru al Apărării o persoană ce 
nu este agreată de preşedinte. 
La momentul actual, preşedin-
tele ţării nu are împuterniciri, 
noi sîntem dispuşi să rezolvăm 
problemele, deja am început ela-
borarea modificărilor necesare. 
Da, actualul Parlament nu le va 
susţine, dar noi avem sprijinul 
poporului, de aceea vom merge 
pînă la capăt.

RIA Novosti

La data de 7 mai 2018, Vladimir Putin, ales președinte al Rusiei pentru al patrulea mandat, a preluat oficial funcția 
de Președinte al Federației Ruse. Cu acest prilej, omologul său moldovean, Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare 
domnului Vladimir Putin.

CU OCAZIA ÎNVESTIRII ÎN FUNCȚIA 
DE PREȘEDINTE AL FEDERAȚIEI RUSE

Stimate domnule, Vladimir Putin,
Sînt bucuros să Vă adresez sincere și 

cordiale felicitări cu ocazia învestirii în 
funcția de Președinte al Federației Ruse.

Ați fost învestit în funcția supremă din 
Federația Rusă în conformitate cu man-
datul pe care vi l-a încredințat poporul. 
Sînteți simbolul renașterii și al transfor-
mării Rusiei, care, în mare măsură,  dato-
rită eforturilor depuse de Dumneavoastră, 

și-a recîștigat statutul de lider mondial.
În vremurile de astăzi, deloc simple, 

dirijată de Dumneavoastră, Rusia con-
duce lupta pentru edificarea unei ordini 
mondiale democratice și juste, în care 
țările suverane își construiesc relațiile nu 
pe principiile dominare-supunere, ci pe 
cele de parteneriat echitabil și de respect 
reciproc.

Țările și popoarele noastre sînt le-

gate prin credință ortodoxă comună, 
valori comune, multe secole de istorie 
comună și luptă comună împotriva in-
vadatorilor. Timp de peste 26 de ani de 
independență, Federația Rusă este par-
tenerul strategic principal al Republicii 
Moldova. Poporul nostru apreciază pri-
etenia cu Rusia, punînd mare preț pe ea.

Vă sînt profund recunoscător pentru 
realizarea unor acorduri comune care au 

facilitat viața a sute de mii de cetățeni 
moldoveni, care locuiesc și muncesc 
pe teritoriul  Federației Ruse. Vă asigur 
că voi depune toate eforturile pentru ca 
relațiile de parteneriat dintre țările noas-
tre să fie nu doar menținute, ci și con-
solidate.

Vă doresc din toată inima multă 
sănătate și noi realizări în funcția de 
Președinte al Federației Ruse.
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1 MAI ESTE SĂRBĂTOAREA OAMENILOR MUNCII, ESTE SĂRBĂTOAREA NOASTRĂ

1 MAI

Circa 30 de mii de cetăţeni din 
întreaga republică au răspuns 
la apelul Partidului Socialiştilor 
şi au sosit la Chişinău, pentru a 
sărbători, tradiţional, ziua de 1 
Mai, în capitala moldovenească. 
Lumea a mers în două coloane – 

de la Academia de Ştiinţe şi de 
la Circul Republican – pe stră-
zile pricnipale ale Chişinăului, 
scandînd: „Pace, muncă, mai!”, 
„Moldova!”, „Cît suntem uniţi, 
suntem de neînvins!”, „Ura!”. La 
monumentul lui Ştefan cel Mare 

ei au fost întîmpinaţi de preşe-
dintele ţării, Igor Dodon, care, 
în anul 2012, fiind preşedinte al 
PSRM, a venit cu iniţiativa de re-
lansare a paradelor şi mitinguri-
lor de 1 Mai în Moldova. Şeful 
statului a mers în fruntea coloa-

nei. La sfîrşitul marşului, lîngă 
sediul Parlamentului, a avut loc 
un miting.

Acţiunea a fost organizată 
cu prilejul Zilei Internaționale a 
solidarităţii oamenilor muncii, 
marcată anual la 1 Mai.

Tradiţional, timp de 7 ani la 
rînd, noi organizăm acest marş al 
solidarităţii. Astăzi, cei din mass-
media m-au întrebat: „Nu sîn-
teţi membru de partid, ce faceţi 
aici?”. Dar sînt socialist, sînt ală-
turi de cetăţeni, alături de dum-
neavoastră am fost, sînt şi voi 
rămîne. Vreau să vă asigur că ni-
meni şi nimic nu ne va împiedica 
să obţinem victoria în acest an. 
Trecem printr-o perioadă deloc 
uşoară. Există provocatori atît în 
interiorul ţării, cît şi peste hota-
rele ei. În dreapta noastră, avem 
clădirea Parlamentului, în care 
stă majoritatea parlamentară, pe 
care nimeni nu a ales-o şi nu o 
susţine. În anul 2014, nimeni nu 
a ales o astfel de majoritate par-
lamentară. În anul 2014, noi am 
declarat că ne retragem în opozi-
ţie faţă de eurounionişti. Au tre-
cut 4 ani de atunci şi noi nu ne-
am schimbat poziţia. Noi am fost 
fermi în acțiunile noastre. 

Există şi anumite realizări: 
am eliberat clădirea din stînga 
noastră – Preşedinţia – de eurou-
nioniştii care, în anul 2009, şi-au 
bătut joc de acest simbol al statu-
lui şi i-au dat foc. Noi i-am alun-
gat de aici şi vom repara acest 
edificiu aşa cum vom repara şi 
întreaga ţară. Anul 2018 este anul 
cetăţenilor RM, este anul lui Şte-

fan cel Mare şi noi sîntem datori, 
în memoria lui Ştefan şi în nume-
le copiilor noştri, să învingem. 
Nu avem o altă Patrie. Avem 
doar o singură Patrie – Moldova. 
Împreună cu dumneavoastră ne-
am transformat într-o putere şi o 
echipă politică de mare valoare. 
Nimeni din oponenţii noştri nu 
s-a aşteptat la un astfel de rezul-
tat. 

Au trecut 7 ani şi noi am 
ajuns a fi principala echipă de 
profesionişti  şi principala forţă 
politică a ţării. Sîntem gata să 
ne asumăm întreaga răspundere 
pentru viitorul ţării şi sîntem da-
tori să o facem, să învingem, aşa 
cum am făcut-o în anul 2016, așa 
cum trebuie să învingem în ale-
gerile din Chişinău şi Bălţi, peste 
cîteva săptămîni. Totuşi, victoria 
cea mare ne aşteaptă la toamnă. 
Alte şanse nu vom mai avea. În 
acest an, avem unica şansă de a 
elibera această ţară de bandiţii 
care se află la guvernare şi aici 
nu avem dreptul la greşeală. 

Iată de ce, fac apel către toţi, 
indiferent de culorile de partid, 
să sprijine o echipă de profesi-
onişti, echipa PSRM pentru că 
doar împreună vom putea face 
ordine. În spatele nostru sînt co-
piii şi nepoţii noștri, de aceea tre-
buie să păstrăm această ţară pen-

tru ei. Sîntem datori să o facem. 
Totuşi, pentru aceasta trebuie să 
fim uniţi. În acest an, în anul lui 
Ştefan, vom obține victoria. Pes-
te cîteva săptămîni vom învin-
ge la Chişinău şi la Bălţi, iar la 

finele acestui an – în toată ţara. 
Nu uitaţi că peste o săptămînă 
ne așteaptă o sărbătoare sfîntă – 
Ziua Victoriei. 

Astăzi, alături de noi au fost 
veteranii, care au mers cu noi tot 

marşul. Ziua Victoriei a fost, este 
şi va există în Republica Moldo-
va. La 9 Mai trebuie să fim îm-
preună şi să marcăm această zi, 
pentru că victoria va fi de partea 
noastră, a echipei puternice.  

PENTRU ECHITATE SOCIALĂ ŞI GUVERNARE RESPONSABILĂ

Igor DODON: 

1 MAI
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Iniţiativa privind schim-
barea formei de guvernare 
de la parlamentară la cea 
prezidenţială va fi inclusă 
în programul electoral al 
Partidului Socialiştilor şi va 
deveni principalul obiectiv 
al formaţiunii după victoria 
în alegeri. Această declarație 
a fost făcută de preşedintele 

PSRM, Zinaida Greceanîi, 
în cadrul mitingului de la fi-
nele marşului de la Chişinău,  
menţionînd că lumea aşteap-
tă schimbări, primul pas pe 
această cale fiind instaurarea 
republicii prezidenţiale.

„Împreună cu dumnea-
voastră, am colectat mai 
bine de 1,5 milioane de sem-

nături, am ajuns la inima 
fiecărui cetăţean. Lumea a 
semnat, ceea ce înseamnă că 
la alegerile parlamentare ce-
tăţenii vor alege o ţară trans-
formată, vor opta pentru noi 
schimbări. Acesta va fi sco-
pul principal din platforma 
electorală a Partidului Soci-
aliştilor, cu care vom merge 

în alegerile parlamentare. 
Vom merge şi vom învin-
ge!”, a spus Greceanîi.

Totodată, preşedintele 
Partidului Socialiştilor le-a 
mulţumit cetăţenilor pentru 
participare activă la acţiu-
nile de astăzi, declarîndu-şi 
convingerea că Moldova are 
viitor.

Ziua Internațională a 
Solidarității Oamenilor Muncii 
este sărbătoarea care unește, care 
este celebrată de toți, indiferent 
de specialitate, naționalitate sau 
religie.

Acest lucru a fost decla-
rat de către deputatul fracțiunii 
PSRM, Vladimir Golovatiuc, în 
cadrul marșului dedicat zilei de 
1 Mai, organizat de către Par-

tidul Socialiștilor din RM. El a 
remarcat că timpul nu-și lasă am-
prenta asupra celebrării acestei 
festivități, care este sărbătorită 
deja de aproape 130 de ani.

”La demonstrațiile din ziua 
de 1 Mai, oamenii au cerut res-
pectarea și onorarea drepturilor 
sale elementare. În URSS, pen-
tru noi, era straniu să auzim că 
în lumea capitalismului, în țările 
occidentale, muncitorii luptau 
pentru drepturile sale. Astăzi, în 
Republica Moldova, noi suntem 
obligați să ducem aceeași luptă. 
Astăzi, se închid întreprinderi, 
grădinițe, școlile și instituțiile 
medicale sunt optimizate, locu-
rile de muncă sunt reduse. Sute 

de mii de oameni sunt lipsiți de 
surse de venit, sunt excluși de pe 
piața muncii și nevoiți să pără-
sească țara pentru a găsi un post 
de muncă, iar pentru aproape ju-
mătate din numărul total de mun-
citori le sunt lezate drepturile 
minime garantate”, s-a indignat 
deputatul socialist.

Într-o situație dificilă se află și 
cetățenii angajați oficial. Potrivit 
lui Golovatiuc, prim-ministrul 
Pavel Filip vorbește despre un 
salariu mediu de 6000 de lei, însă 
70% dintre angajați nu dispun de 
astfel de salariu.

”Cei care ne hrănesc și ne 
învață copiii, primesc o treime 
din salariul mediu. Ca rezultat al 

politicii salariale implementate 
în ultimii doi ani, numărul celor 
care primesc salariul maxim s-a 
dublat, și totodată, a crescut nu-
mărul angajaților ce primesc un 
salariu minim. Ceea ce înseamnă 
că bogații - îmbogățesc, iar să-
racii - sărăcesc. Practic, în țară 
dispare clasa mijlocie, care este 
nucleul societății”, a specificat 
economistul.

De asemenea, Golovatiuc s-a 
indignat de faptul că autoritățile 
nu se preocupă de educația 
personalității, aducînd exem-
plul demolării recente a Palatu-
lui de Cultură a Sindicatelor din 
Chișinău și construcția unui su-
permarket în loc.

”Încotro mergem, pe cine 
creștem noi? Cum va fi generația 
care va veni după noi? Suntem 
transformați în niște roboți fără 
de voință”, s-a arătat surprins ex-
pertul.

Vorbind despre întreprinderi-
le închise, Golovatiuc a remarcat 
că nu este vina oamenilor de afa-
ceri, dar a politicii distructive a 
guvernării.

În concluzie, Golovatiuc și-a 
exprimat speranța că cetățenii 
Moldovei vor avea suficientă pu-
tere de a lupta pentru drepturile 
lor și susține cu încredere că ală-
turi de președintele Igor Dodon 
și Partidul Socialiștilor din RM, 
totul ne va reuși.

1 MAI

Politica guvernării a dus la faptul că 
săracii sărăcesc, iar bogații îmbogățesc

Vladimir GOLOVATIUC: 

Am colectat peste 1,5 milioane de semnături 
în sprijinul republicii prezidenţiale

Zinaida GRECEANÎI:
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Astăzi muncitorii s-au simțit 
o forță care trebuie luată în considerare

Noi trebuie să cîştigăm solidar alegerile 
şi să recuperăm miliardul furat

Bogdan ȚÎRDEA:

Vladimir ŢURCAN:

1 Mai – este sărbătoarea muncitorilor, 
este ziua în care se sărbătorește respectul 
față de clasa muncitoare, ziua solidarității 
oamenilor muncii care au luptat pentru 
drepturile lor, pentru o viață destoinică.

Acest lucru a fost declarat în cadrul 
grandiosului marș organizat în Chișinău, 
cu ocazia Zilei internaționale a solidarității 

oamenilor muncii de deputatul PSRM, 
Bogdan Țîrdea.

”Ne-am adunat astăzi aici pentru a 
transmite un semnal atît guvernării cît și 
societății că, Moldova are viitor, muncito-
rii au viitor și tot ce e mai bun urmează să 
aibă loc”, a spus alesul poporului.

El a remarcat că, în această minunată 

zi pe străzile Chișinăului au ieșit mii de 
oameni, alături de conducerea PSRM, 
pentru a se simți puternici și valoroși.

”Este foarte important ca acești oa-
meni să se simtă o forță ce trebuie luată 
în considerare, și care provoacă frică”, a 
remarcat deputatul.

Ziua Solidarităţii Oamenilor Mun-
cii este o sărbătoare foarte importantă şi 
actuală pentru Moldova. Despre aceasta, 
în cadrul mitingului, la care au participat 
mai multe mii de persoane, a vorbit de-
putatul Partidului Socialiştilor, Vladimir 
Ţurcan. Acesta a menţionat că solidarita-
tea tuturor cetăţenilor ţării este necesară 

pentru a depăşi sărăcia din ţară.
Vorbind despre lozincile marşului 

precum că miliardul furat din sistemul 
bancar al ţării nu trebuie să fie recuperat 
pe seama cetăţenilor, Ţurcan a menţionat 
că aceşti bani trebuie să fie neapărat, re-
cuperaţi din contul criminalilor care i-au 
furat.

– Din păcate, deja timp de patru ani, 
nimeni nu întreprinde nici un fel de acţi-
uni în acest sens. De aceea, solidaritatea 
este necesară inclusiv şi în această pro-
blemă: trebuie să cîştigăm solidar alege-
rile şi să recuperăm miliardul, a menţio-
nat deputatul. 
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1 MAI

Rezoluţia mitingului „Pentru dreptate socială 
şi guvernare responsabilă”

Noi, participanţii la mitingul 
de amploare „Pentru dreptate so-
cială şi guvernare responsabilă”, 
reprezentanții tuturor localităţilor 
Republicii Moldova, ne pronun-
ţăm categoric împotriva politicii 
regimului de guvernămînt din 
Moldova, orientată spre lichida-
rea statalităţii moldoveneşti şi 
neutralităţii, precum și pentru im-
plementarea sistemului social al 
ţării.

În perioada ultimilor 9 ani, Re-
publica Moldova se află pe margi-
nea unui colaps social-economic. 
Regimul eurounionist oligarhic a 
luat cursul spre lichidarea stata-
lităţii moldoveneşti, distrugerea 
economiei şi demontarea siste-
mului social al ţării.

Ne declarăm indignarea pri-
vind lipsa intenţiilor de recupere a 
miliardul furat de la popor – dim-
potrivă, recuperarea acestuia, în 
pofida poziţiei Preşedintelui ţării, 
Igor Dodon, este pusă pe umerii 
cetăţenilor simpli ai ţării. Continuă 
lichidarea şcolilor, grădiniţelor 
pentru copii, spitalelor, centrelor 
medicale. Cei mai buni specialişti 
şi tineretul activ continuă să pără-
sească ţara.

Sîntem indignaţi de faptul că 
toate iniţiativele sociale ale Pre-
şedintelui ţării sînt blocate de 
Guvern şi majoritatea parlamen-
tară. Astfel de acţiuni, deopotrivă 
cu suspendarea împuternicirilor 
Preşedintelui prin intermediul 
Curţii Constituţionale de buzunar, 
reprezintă o dovadă a uzurpării 
puterii de stat.

Noi, adepţii relaţiilor de prie-
tenie ale Moldovei atît cu Vestul, 
cît şi cu Estul, sîntem indignaţi 
de propaganda antirusească de-
clanşată de regimul de guver-
nămînt din Moldova. Această 

politică iresponsabilă duce la ru-
perea legăturilor cu principalul 
nostru partener strategic – Fede-
raţia Rusă – şi la rezilierea înţele-
gerilor încheiate între Preşedinţii 
ţărilor noastre, Igor Dodon şi Vla-
dimir Putin, cu privire la revenirea 
produselor moldoveneşti pe pia-
ţa rusească şi îmbunătățirea con-
diţiilor de activitate a migranţilor 
muncitori moldoveni. Destabili-
zarea relaţiilor cu Rusia creează 
obstacole pentru investiţiile stră-
ine în economia Moldovei, care 
la rîndul său, influenţează nega-
tiv dezvoltarea economiei ţării şi 
procesul de creare a noi locuri de 
muncă în Moldova.

Noi, cetăţenii Republicii Mol-
dova, sîntem indignaţi de inter-
dicţia din partea regimului de gu-
vernămînt de a obţine informaţii 
din orice surse, acest drept fiind 
una din prevederile Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului 
şi ale Constituţiei Republicii Mol-
dova. Legea privind „combaterea 
propagandei ruseşti”, adoptată 
de Parlament, poartă un carac-
ter absolut antidemocratic, ilegal, 
discriminatoriu faţă de cetăţenii 
ţării.

Noi, membrii Partidului Soci-
aliştilor din Republica Moldova, 
sîntem dispuşi să continuăm lup-
ta, începută de mai mulţi ani, îm-
potriva cursului social-economic 
al Guvernului şi al majorităţii par-
lamentare. Partidul Socialiştilor 
îşi propune drept scop schimba-
rea regimului politic şi al cursu-
lui distructiv al ţării prin victoria 
noastră în alegerile parlamenta-
re din toamna acestui an. Primul 
pas spre realizarea scopului nos-
tru este victoria candidaţilor cu 
adevărat ai poporului, la alegerile 
pentru funcția de primar în cele 

două oraşe mai mari ale Moldovei 
– Ion Ceban la Chişinău, şi Alexan-
dru Usatîi la Bălţi.

Următorul obiectiv în pregăti-
rile pentru alegerile parlamentare 
reprezintă organizarea de alegeri 
interne (primaries), menite să asi-
gure înaintarea, în circumscripţiile 
uninominale, a celor mai destoi-
nici candidaţi, care se bucură de 
încrederea populaţiei din terito-
riile respective. Credem că aceşti 
oameni, după ce vor obţine vic-
toria în circumscripţiile uninomi-
nale, vor deveni într-adevăr vocea 
poporului în noul Parlament al 
ţării.

Noi, participanţii mitingului 
„Pentru dreptate socială şi gu-
vernare responsabilă, ne expri-
măm susţinerea deplină pentru 
cursul politic al Preşedintelui Re-
publicii Moldova, Igor Dodon, şi 
pentru iniţiativele sale sociale. În 
condiţiile în care toate iniţiativele 
Preşedintelui sînt blocate de Gu-
vern şi majoritatea parlamentară, 
unica modalitate de realizare de 
către Preşedinte a mandantului 
oferit de popor, este trecerea la 

forma de guvernămînt preziden-
ţială.  Politica internă şi cea ex-
ternă a ţării trebuie să fie deter-
minată de un lider al întregului 
popor, independent de grupurile 
oligarhice de influenţă şi de inte-
resele personale. Șeful Guvernului 
trebuie să fie numit de Preşedin-
tele ales de popor şi să poarte 
răspundere în faţa acestuia. Doar 
o republică prezidenţială este o 
garanţie a unui stat suveran pu-
ternic, a unei societăţi sănătoase 
şi protejate din aspect social.

Sprijinim principalul scop pro-
pus de Partidul Socialiştilor pe 
care îl vor realiza după victoria 
în alegerile parlamentare – tre-
cerea la forma de guvernămînt 
prezidenţială.

Partidul Socialiştilor din Repu-
blica Moldova a fost şi rămîne a 
fi un partid al luptei pentru sta-
talitatea moldovenească şi pentru 
echitate socială.

Sîntem siguri de susţinerea 
din partea majorităţii poporului 
şi de victoria noastră!

1 mai, 2018, Chișinău

30 de mii 
de persoane 
au participat 
la marş 
şi la miting
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În viața fiecăruia dintre noi, există multe lucruri pe care le 
considerăm primordiale. Dar cel mai drag din toate rămîne a 
fi familia noastră, cei mai importanți sunt oamenii pe care-i 
iubim și care ne fac fericiți. 

Deşi în ultimele decenii familiile din Republica Moldova 
se confruntă cu multiple probleme de ordin social şi economic, 
trebuie să facem tot posibilul ca să transmitem acest model 
al societăţii generațiilor următoare, deoarece doar protejînd 
familia vom putea rezista ca neam, ca țară. Adresez sincere 
felicitări cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, care e 
sărbătorită azi, 15 Mai. Le doresc tuturor să se bucure de 
familii împlinite, cu copii şi părinţi sănătoşi, de realizări 
frumoase, pace şi linişte sufletească.

Igor Dodon, 
preşedintele RM

Familia este fundamentul societăţii. De bunăstarea familiilor 
depinde şi situaţia din societate, deci şi cea din ţară. Pentru Partidul 
Socialiştilor o prioritate este sprijinul familiilor, a valorilor şi 
tradiţiilor familiale.

Zinaida Greceanîi,
Preşedintele Partidului Socialiştilor din RM

VALORILE FAMILIALE TRADIŢIONALE

COMRAT

BĂLȚI

În cadrul Festivalului, au fost desfă-
şurate acţiuni de amploare în pieţele din 
centrul celor trei oraşe şi au adunat zeci 
de mii de participanţi, care au venit cu 
familii întregi la sărbătoarea organizată. 
Jocuri vesele, evoluări interesante ale 
colectivelor de creaţie şi ale clovnilor, 
suvenire, premii şi cadouri – toate aces-
tea au fost un bun prilej pentru locuitorii 
Chişinăului, Bălţilor şi Comratului de a 
participa la ele. Iar concursurile, jocu-
rile inteligente pentru copii şi maturi, 
concertul improvizat cu un program de 
divertisment nu au lăsat pe nimeni să se 
plictisească.

FESTIVALUL FAMILIEI
În trei dintre cele mai mari 
oraşe ale Moldovei – Chişinău, 
Bălţi şi Comrat – a avut loc 
Festivalul Familiei. Acţiunile 
au fost organizate sub egida 
Preşedintelui Republicii Moldova, 
Igor Dodon, cu suportul Fundaţiei 
de Binefacere a Primei Doamne 
„Din Suflet”.

CHIȘINĂU

COMRAT
BĂLȚI 13 mai

12 mai

15 mai
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CONCERT

CIRCA 40 DE MII DE PERSOANE  AU VENIT LA CONCERTUL EXTRAORDINAR 
ORGANIZAT CU PRILEJUL ZILEI VICTORIEI, SUB EGIDA PREŞEDINTELUI MOLDOVEI

Evenimentul prilejuit de aniversarea a 73-a a Marii Victorii a avut 
loc în Piaţa Marii Adunări Naţionale. La concert au dominat bucu-
ria şi buna dispoziţie, iar spectatorii adunaţi cu această ocazie au 
fredonat piesele din timpul războiului împreună cu interpreţi din 
Moldova, legendara formaţie “Zdob şi Zdub”, precum şi cu oaspe-
ţii speciali din Federaţia Rusă – Oleg Gazmanov şi Denis Maidanov.

Şeful statului a continuat propria tradiţie, lansată anul trecut, 
şi, în timpul concertului dedicat Zilei Victoriei, a înmînat înalte 
distincții de stat unui grup de veterani ai Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei. În semn de înaltă apreciere şi merite remarca-

bile, pentru aport considerabil în consolidarea mişcării de vete-
rani, pentru activitate prodigioasă în educarea tinerei generaţii 
în spiritul patriotismului şi cu prilejul aniversării a 73-a a Victoriei 
în Marele Război pentru Apărarea Patriei, „Ordinul Republicii” a 
fost înmînat de preşedintele ţării următorilor veterani: Mihail Bla-
janov, Anatoli Kondîrev, Mihai Ghejenco, Vasili Litvinov, Mirko 
Sirovina, Mihail Taran, Petru Voloşciuc. Înmînarea distincţiilor a 
fost însoţită de exclamaţii „Mulţumim!” şi de ovaţiuni a zeci de mii 
de spectatori adunaţi la concert, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, 
în ciuda ploii.

– Vă mulţumim din suflet pentru că, în această seară, sînteţi alături de 
noi şi alături de scumpii noştri veterani, care au asigurat viaţa paşnică pe 
meleagul nostru. Ei au jertfit tot ce au avut. Ei au suferit lipsuri, au luptat 
pentru noi toţi, pentru copiii noştri, pentru viitorul nostru.

Sîntem datori să ţinem minte şi să apreciem acest lucru, să povestim des-
pre aceasta copiilor şi urmaşilor noştri. Sînt convins că vom fi demni de 
memoria eroilor noştri, sîntem datori să o facem. Sîntem datori să educăm 
generaţia astfel încît ea să ţină minte aceste lucruri. Ne închinăm pentru tot 
ce aţi făcut pentru noi! Noi nu le vom uita niciodată. În ciuda tuturor încer-
cărilor de a remodela şi a interpreta istoria, noi ştim, noi ţinem minte, noi 
ne mîndrim! Noi ştim că sîntem urmaşii învingătorilor. Noi vom fi urmaşii, 
nepoţii, strănepoţii destoinici ai învingătorilor. Avem angajamente în faţa 
copiilor noştri – de a consolida şi a păstra ţara noastră. Da, în prezent, tre-
cem prin vremuri dificile. Dar oare chiar nu vom reuşi să facem faţă acestor 
greutăţi? Vom reuşi, pentru că avem exemple vii, care au trecut prin greutăţi 
mai mari. În Moldova, ziua de 9 Mai a fost, este şi va fi Ziua Victoriei. Vă 
promit acest lucru!

FELICITĂRI CU PRILEJUL 
ZILEI VICTORIEI!

ÎN MOLDOVA 9 MAI A FOST, 
ESTE ȘI VA FI ZIUA VICTORIEI

Igor Dodon:
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9 MAI

LA DATA DE 9 MAI, REPREZENTANŢII PARTIDULUI SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA 
AU PARTICIPAT LA MARŞUL SOLEMN DESFĂȘURAT CU OCAZIA ZILEI VICTORIEI, LA CHIŞINĂU

ȚINEM MINTE, NE MÎNDRIM!

9 MAI
ZIUA VICTORIEI

– Astăzi sîntem uniți, sîntem cu toţii cetă-
ţeni ai Moldovei. În acest an, pentru prima 
dată, alături de participanţii la marş este 
preşedintele ţării. Este o tradiţie bună pe 
care o vom continua. Îndemn toţi cetăţenii 
Moldovei să transmită acest mesaj şi copii-
lor lor pentru ca generaţiile viitoare să ţină 
minte şi să continue această tradiţie.

În acest an marșul a întrunit un număr 
mai mare ca niciodată. Zeci de mii de per-
soane purtînd panglici ale Sfîntuli Gheorghe 
şi portrete ale soldaţilor participanți în răz-
boi. Veterani în viaţă care au luptat în cel mai 
groaznic război, alături de nepoţi şi străne-
poţi. Toţi participanţii la marş au avut dispo-
ziţie de sărbătoare.

Noi sîntem urmaşii Marii Victorii. Noi sîn-
tem urmaşii eroilor-învingători. Nimeni nicio-
dată nu ne va răpi această sărbătoare.

Mă închin tuturor veteranilor - şi celor în 
viaţă, şi celor plecaţi de lîngă noi. Eroismul 
lor va rămîne în veci în memoria noastră.

Igor 
DODON

Marşul a început de la Arcul de Triumf. Concomitent cu mar-
şul, tradiţional, a avut loc acţiunea “Regimentul Nemuritor” – 
participanții au purtat portretele rudelor care ne-au eliberat de 
fascism. În fruntea coloanei numeroase, care s-a întins pe toate 
străzile centrale ale Chişinăului, a mers Igor Dodon, care a venit 
la marş cu familia.

După cum a fost anunţat din start, marşul a avut loc fără sim-

boluri de partid. Oamenii purtau drapelele Victoriei, panglici ale 
Sfîntului Gheorghe, baloare şi flori, scandau „Victorie!”, “Mulţu-
mesc bunelului pentru Victorie!”, “Ţinem minte, ne mîndrim!”, 
“Ura!”.

Destinația marşului a fost Memorialul Gloriei Militare „Eterni-
tate”, unde cetăţenii au adus un omagiu memoriei eroilor printr-
un minut de reculegere şi au depus flori la Focul Veşnic.

Președintele RM
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9 MAI

SOCIALIȘTII AU COMEMORAT EROII LA COMPLEXUL MEMORIAL „CAPUL DE POD ŞERPENI”

NIMENI NU ESTE UITAT, NIMIC NU SE UITĂ

– Nu trebuie să-i uităm pe cei care mai sunt în viaţă 
şi pe cei care nu mai sunt alături de noi, or ei sînt un 
exemplu pentru generaţia actuală. Este o victorie care 
trebuie să ne înveţe mereu să învingem!

Stimaţi veterani ai Marelui Război pentru Apăra-

rea Patriei! Ne închinăm respectuos în faţa domniilor 
Voastre pentru curajul şi Eroismul manifestat!

Vă doresc multă sănătate, bucurii şi bunăstare! 
Eternă memorie eroilor care şi-au sacrificat vieţa în 
numele viitorului nostru!

– 9 Mai este o posibilitate de a consolida întreaga so-
cietate moldovenească. Este şi o lecţie pentru noi toţi, 
o posibilitate de a înţelege ce înseamnă război şi ce 
înseamnă pace. Pentru mine personal este o sărbătoare 
familială, pentru că în această zi s-a născut tatăl meu, 

participant la război.
Din păcate, tatăl nu mai este în viaţă. Tot în această 
zi s-a născut nepoţica mea. Astfel, pentru mine este o 
sărbătoare foarte frumoasă!

Socialiștii au participat la ceremonia solemnă 
de reînhumare a osemintelor a 26 de ostași, 
căzuți în luptele pentru eliberarea Moldovei 
în timpul Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei.
Ceremonia a fost organizată de către Comitetul 
național ”Victorie”, sub egida Președintelui 
Republicii Moldova. La această ceremonie 
au participat Ambasadorul Federaţiei Ruse 
în Republica Moldova, Farit Muhametşin, 
veterani și reprezentanți ai detaşamentelor de 
cercetași.
”Noi nu-i vom uita nicicînd pe cei care, cu 
prețul propriilor vieţi, ne-au eliberat pămîntul.  
Curajul și eroismul soldaților căzuți pentru 
eliberarea de sub ocupația fascistă nu trebuie 
ignorate, acestea constituie mîndria noastră 
națională”, a spus Igor Dodon.

Vladimir 
ȚURCAN

Zinaida 
GRECEANÎI

deputat în Parlamentul RM

președintele PSRM
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PARLAMENT

”Ați început discursul prin faptul că 
nu sunt motive de laudă a activității gu-
vernului, după care 30 de minute v-ați 
lăudat”, a remarcat cu ironie deputatul 
Vlad Batrîncea, învinuind guvernarea de 
manipulare a opiniei publice.

El a reamintit premierului că, po-
trivit sondajelor sociologice, 80% din 
cetățeni ai RM sunt nemulțumiți de 
activitatea guvernului, 80% din mol-
doveni consideră că Republica Mol-
dova merge în direcția greșită.

Lista activităților guvernamentale 
împotriva propriului popor include, ma-
jorarea vîrstei de pensionare, optimiza-
rea școlilor, a instanțelor judecătorești și 
distanțarea justiției de cetățeni.

”Problema este că dumneavoastră nu 
ați prezentat nici o cifră foarte clară des-
pre finanțarea externă. În ultimii doi ani 
de activitate, guvernul condus de dvs. 
a primit 700 milioane de dolari, din-
tre care 330 milioane dolari, doar în 
anul 2017. Apare întrebarea – ce ați face 
dumneavoastră fără finanțare externă?

Guvernul nu a găsit posibilitatea de 
a-și asigura proprii bani pentru propriile 
proiecte. Banii sunt aduși din afara țării, 

majoritatea sunt credite. La un dolar de 
credit se revine doar 50 de cenți grant, 
cînd în 2009, la un dolar credit, erau 5 
dolari sub formă de grant. De aceea pu-
tem să constatăm o prăbușire a finanțării 
externe”, a menționat Vlad Bătrîncea.

De asemenea, deputatul a reamin-
tit că conform Consiliului miniștrilor a 
Uniunii Europene, cele 100 milioane 
de euro au fost înghețate, din motiv că 
autoritățile moldovenești nu au îndepli-
nit condițiile înaintate de europeni. Iar 
Comisarul UE pentru extindere a spus 
că, RM nu figurează pe agenda UE ca și 
extindere în 2025, în calitate de potențial 
candidat de a deveni membru al UE.

”Înseamnă acest lucru că europenii 
au constatat că procesul sau povestea 
europeană pentru RM a luat sfîrșit?” l-a 
întrebat Vlad Batrîncea pe premier.

În calitate de răspuns, Pavel Filip 
a încercat să se justifice și a anunțat 
că, conform sondajelor 60% dintre 
cetățeni, pledează pentru integrarea Re-
publicii Moldova în Uniunea Europea-
nă, iar cuvintele Comisarului European 
ar fi fost incorect interpretate.

”Eu personal o să vă expediez rezul-

tatele sondajelor, inclusiv cele america-
ne, pentru a vă convinge că duceți oa-
menii în eroare. Nici într-un sondaj nu 
figurează 60% pro UE. În al doilea rînd, 
noi citim foarte bine în limba engleză. 
Comisarul pentru extindere a UE a spus 
foarte laconic, că Republica Moldova 
nu figurează pe agenda pentru extindere 
a Uniunii Europene. De aceea, vă rog, 
nu duceți oamenii în eroare”, a ripostat 
Vlad Batrîncea.

Deputatul socialist a demonstrat 
minciuna premierului și în conformitate 
cu încă un subiect dureros pentru RM – 
planurile Ucrainei de a construi 6 Hi-
drocentrale pe rîul Nistru.

”Ați spus că aveți relații bune cu 
oficialii din Kiev. Dar ceea ce ține de 
rîul Nistru, din nou duceți oamenii în 
eroare, pentru că ați spus că, ați rugat 
experții europeni să desfășoare o exper-
tiză. Deja a fost desfășurată o experti-
ză, aici în Republica Moldova, cît și în 
Ucraina, care au confirmat că dacă vor 
fi construite 6 Hidrocentrale, Republi-
ca Moldova va rămîne fără apă potabilă, 
cît și fără apă pentru agricultură. Proba-
bil cînd vorbiți despre economie, dvs. 

nu știți că a crescut de 10 ori importul 
de floarea-soarelui și de 2,2 importul 
de legume. Agricultura noastră riscă 
să rămîină fără apă, iar dumneavoastră 
trageți de timp. Cît vă gîndiți, Ucraina 
va începe deja construcția, iar dumnea-
voastră ca prim-ministru și toată guver-
narea veți fi responsabil pentru acest 
fapt”- a conchis Batrîncea.

Deputații din alianța de guvernare au refuzat iarăși să-i audie-
ze pe guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, procurorul ge-
neral, conducătorii Procuraturii Anticorupție și Centrului Național 
Anticorupție pe marginea investigației furtului miliardului de do-
lari din sistemul financiar-bancar al țării. Cu o astfel de inițiativă 
au venit deputații Partidului Socialiștilor la ședința Parlamentului 
din 3 mai.

„De patru ani, cetățenii se află în așteptare. Toți vor să cunoască 
adevărul cine este inițiatorul acestui furt, cine este beneficiarul și 
cînd vor fi întorși banii. Este așa o zicală: „Nu vrea să știe adevă-

rul, cel care se teme de el” a declarat deputatul socialist, Vladimir 
Țurcan.

„Aceste audieri sunt necesare și din punctul de vedere al rolului 
Parlamentului de a preîntîmpina pe viitor astfel de furturi. De patru 
ani ascultăm diferite povești – va fi Kroll-1, Kroll-2, se fura cu 
sacii ș.a.m.d.

Nu mai sunt deja în funcții fostul guvernator al BNM, procu-
rorul general, șeful CNA, dar situația rămâne aceeași – camuflată, 
secretă, iar oamenii nu știu ce se întâmplă și cînd va fi întors acest 
miliard”, a adăugat deputatul.

Pentru prima dată fracțiunea PSRM a purtat panglica Sfîntului Gheorghe în martie 2015, drept protest împotriva inițiativei liberali-
lor de a interzice în Republica Moldova acest simbol al Victoriei.

Președintele de atunci al PSRM, Igor Dodon a numit inițiativa liberalilor drept crimă împotriva memoriei eroilor și participanților 
la cel de-al doilea Război Mondial, care au obținut victoria împotriva fascismului.

DEPUTAȚII FRACȚIUNII PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR DIN RM 
S-AU PREZENTAT LA ȘEDINȚA PLENARĂ A PARLAMENTULUI 
CU PANGLICA SFÎNTULUI GHEORGHE ÎN PIEPT !

„Vreau să vă reamintesc că pe 20 iulie 2017 am discutat mult despre problema organizării examenelor de BAC în 
Republica Moldova. Permiteți-mi să vă amintesc că toate fracțiunile și-au exprimat în mod categoric părerea că 
există probleme în acest sens. În primul rînd, este vorba de discrepanța dintre programa școlară și conținutul testelor. 
În al doilea rînd, am descoperit un număr mare de încălcări în activitatea Agenției Naționale pentru Curriculum 
și Evaluare. Există probleme și cu complexitatea testelor, precum și cu schema de conversie a punctelor în note. 
Am ajuns la concluzia că organizarea examenelor pentru diploma de licență ar trebui să fie îmbunătățită radical”, 
a subliniat deputatul Partidului Socialiștilor, Vlad Batrîncea.

Cu toate acestea, în ciuda argumentelor aduse de deputați, aceleași persoane continuă 
să lucreze în cadrul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, problemele 
existente în acest departament așa și nu au fost soluționate, iar documentele interne 
ale agenției nu au suferit modificări, ceea ce este inadmisibil, a remarcat deputatul.

„În această privință, sugerăm să organizăm încă o dată audieri parlamentare. Vrem 
să auzim reacția ministerului și a agenției la propunerile fracțiunilor parlamentare, 
expuse pe 20 iulie 2017”, a spus el.

Majoritatea parlamentară nu a susținut această inițiativă.

Deputații din fracțiunea Partidului 
Socialiștilor au cerut la ședința Parlamentului 

să fie audiat ministrul Educației, Culturii 
și Cercetării cu privire la examenele de BAC 

din liceele din țară

FRACȚIUNEA PSRM A SOLICITAT AUDIERI PARLAMENTARE 
PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENELOR DE BAC

Deputatul fracțiunii Partidului Socialiștilor din RM a criticat dur activitatea guvernării în timpul raportului prezentat de către prim-ministrul Pavel Filip, la ședința 
plenară a parlamentului din 11 mai.

VLAD BATRÎNCEA A ACUZAT GUVERNAREA DE MINCIUNĂ 
ȘI MANIPULARE A OPINIEI PUBLICE

IMPORTANT
CONTINUĂ SĂ INSISTE  ASUPRA AUDIERILOR 
PENTRU A INVESTIGA „FURTUL SECOLULUI”
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PARLAMENT

VLADIMIR GOLOVATIUC: ÎN CIUDA CREȘTERII SALARIILOR, 
VENITURILE REALE ALE POPULAȚIEI CONTINUĂ SĂ SCADĂ

Mult timp m-am gîndit care ar 
fi subiectul discursului meu. Dar, 
ţinînd cont de faptul că economia 
le conduce pe toate, am hotărît să 
mă concentrez pe problemele eco-
nomice, mai concret – pe creşterea 
economică. Cu atît mai mult că în 
aliniatul trei al Raportului Guver-
nului este declarat clar şi univoc: în 
anul 2017, Guvernul şi-a concentrat 
eforturile pe realizarea obiectivului 
principal, pe dezvoltarea economi-
ei, ceea ce a condiţionat o creştere a 
PIB-ului cu 4,5%.

Haideţi să pornim de la această 
afirmație şi să reflectăm. CE STĂ 
ÎN SPATELE ACESTEI CREŞ-
TERI? CE A OFERIT EA ŢĂ-
RII? ŞI CE NE-A COSTAT EA?

Aşadar, economia a crescut 
cu 4,5%. Vom menţiona din start: 
conjunctura internă şi cea externă 
au fost benefice. În primul rînd, 
în agricultură a fost înregistrată o 
RECOLTĂ bună, iar agricultura 
în Moldova mereu a fost o forţă de 
stimulare a economiei.

În al doilea rînd, EXPORTU-
RILE AU CRESCUT cu 20 la 
sută, adică cererea din exterior pen-
tru produsele noastre a existat.

În al treilea rînd, după o scădere 
de trei ani, A CRESCUT FLUXUL 
DE VALUTĂ DIN PARTEA MI-
GRANŢILOR MUNCITORI (cu 
12%).

Şi, în final, A FOST DEBLO-
CATĂ FINANŢAREA EXTER-
NĂ.

Toţi aceşti factori nu au putut 
să nu aibă un efect pozitiv asupra 
creşterii economiei. Şi noi am ob-
ţinut o creştere de 4,5% - nu prea 
impresionantă, 
în aceste con-
diţii! Apropo, 
şi în anul 2016, 
şi în anul 2017, 
adică în timpul 
aflării domnii-
lor voastre la guvernare, a fost în-
registrată cea mai scăzută creştere a 
economiei, în toţi anii de guvernare 
pro-europeană.

Cu astfel de ritmuri de creştere 
a economiei, precum au fost cele 
din anul 2017, nu vom ajunge prea 
departe! Asta este PRIMA!

A DOUA. Ţara are nevoie nu 
doar de simple ritmuri de creştere 
a economiei, noi avem nevoie de o 
creştere stabilă. Şi stabilă poate fi 
doar o economie bazată pe o indus-
trie şi o agricultură dezvoltare din 
aspect tehnologic.

ŞAPTE MĂNÎNCĂ ŞI UNUL 
LUCREAZĂ – este o vorbă în 
popor! Sfera noastră de producere 
constituie 25-27% din economie în 
sens larg. În ea este antrenată o ju-
mătate din populaţie!

În perioada 2000-2008, cota 
medie a sectorului de producere din 
economie a constituit 37%, a servi-
ciilor – 48% şi elementele fiscale 
– 15%.  Adică, greutatea specifică 
a producţiei s-a redus cu mai mult 
de 11 p.p., a serviciilor şi a impo-
zitelor a crescut cu 10 şi, respectiv, 
1,5 p.p.

Nu este deloc întîmplător faptul 
că doar o treime din creşterea PIB-
ului din anul 2017 este legată de 
creşterea volumelor anume a acti-
vităţilor de producere.

Restul – comerţul, în general 
cu mărfuri de import, telefonia 
mobilă, operaţiunile valutare, ser-
viciile comunale (38% la sută din 
creşterea economiei) şi impozitele 
(28%). Iarăşi putem menţiona că nu 
demult tabloul arăta cu totul altfel!

În anul 2013, datorită creşterii 
activităţilor de producere, au fost 

asigurate 60 la sută din creşterea 
PIB-ului, iar acum, vă amintesc, 
avem 33%!

Vorba ceea: unde mergem?
Aşadar, domnule prim-minis-

tru, creşterea este, dar motive de 
laudă NU AVEM!

Potenţialul de producere al eco-
nomiei se reduce! ACEST LUCRU 
NU POATE SERVI DREPT 
FUNDAMENT PENTRU O 
CREŞTERE STABILĂ a econo-
miei noastre, deci respectiv, şi fun-
dament pentru o creştere constantă 
a bunăstării cetăţenilor ţării!

A TREIA! După cum am 
menționat deja, noi avem nevo-
ie nu doar de ritmuri de creştere. 
Este necesară o creştere plenară a 
economiei. Dar, la noi, 80% din 
economie o reprezintă Chişinăul 
şi Bălţi şi, ţinînd cont de dinamica 
întreprinderilor fondate şi lichidate 
din aspect teritorial, disproporţiile 
dintre Chişinău şi restul Moldovei 
vor continua să crească!

Şi situaţia, stimaţi colegi, nu va 
putea fi salvată nici de zonele eco-
nomice libere, despre care domni-
ile Voastre şi ministrul Vostru al 
economiei atît de mult vorbiţi. Ele, 
bineînţeles, sînt necesare, dar ele re-
prezintă circa 3% şi din economie, 
şi din populaţia angajată în cîmpul 
muncii.

Stimaţi colegi! Moldova are ne-
voie de o creştere a economiei nu 
doar în Chişinău şi alte oraşe mari, 
ci şi în oraşele mici şi în localităţile 
rurale!

A PATRA. Ce a dat ţării creşte-
rea despre care declaraţi? Voi porni 
de la faptul pe care Dvs. îl prezen-
taţi drept cea mai mare realizare a 

cabinetului Dvs. – creşterea 
salariilor!

Da, salariul mediu a con-
stituit, în trimestrul IV, 6,1 
mii lei. Dar, cine primeşte un 
astfel de salariu? Doar cetăţe-
nii angajaţi oficial în cîmpul 

muncii, şi de-aceştia avem puţin 
mai mult de o jumătate din toate 
persoanele angajate.

Iar 45% din populaţia angajată 
în cîmpul muncii în genere nu pri-
mesc salariu! Veniturile acestora 
nu sînt NICICUM reglementate de 
stat şi aceste venituri, sînt mult mai 
mici de 6 mii de lei.

Este vorba despre oamenii care 
desfăşoară activităţi individuale în 
agricultură şi în afara agriculturii. 
Este vorba despre ţărani, deţinăto-
rii de patente şi zeci de mii de per-
soane care, zilnic, muncesc la pieţe 
improvizate sau organizate.

Situaţia nu este mai bună nici 
cu persoanele angajate oficial. 70 
la sută din oameni au salarii sub 
acest indicator! Iar în agricultură 
şi în educaţie salariile sînt, practic, 
CU O TREIME mai mici decît cel 
mediu!!!

În rezultatul politicii pe care o 
promovaţi în domeniul remunerării 
muncii, în perioada aflării Dvs. în 
postul de prim-ministru, ponderea 
şi numărul persoanelor care pri-
mesc salariul maximal s-au dublat, 
iar numărul cetăţenilor cu salarii 
SUB NIVELUL celui mediu, la 
fel, a crescut! Cei săraci sărăcesc, 
cei bogaţi se îmbogăţesc!

Nu sîntem oponenţii salariilor 
mari, dar nu sîntem de acord ca sa-
lariul cumulat a 8 la sută din popu-
laţie să fie egal cu salariul a 60 la 
sută din populaţie!

Şi, în sfîrşit, de ce în condiţiile 
creşterii salariilor, se reduc cheltu-
ielile REALE ale populaţiei?! Este 
o întrebare retorică!

Se reduc cheltuielile pentru 
îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte 
produse industriale! Se reduc chel-
tuielile populaţiei pentru educaţie. 
În Moldova, se înregistrează un 
deficit de forţă de muncă califica-

tă! Dacă sistemul educaţional nu va 
suplini piaţa muncii cu specialişti 
pregătiţi, cine va face mîine econo-
mia să avanseze?

Totuşi, lucrul cel mai grav îl 
reprezintă reducerea cheltuielilor 
pentru tratament! Oamenii au înce-
tat a se trata, mai ales la sat. Cauza 
este banală: lipsa banilor!!!

Şi ultima, A CINCEA! Ce 
a costat ţara această creştere de 
4,5%?

Potrivit datelor Balanţei de 
plăţi, ţara acumulează din ce în ce 

mai multe datorii. 
Noi, în principiu, nu ne opu-

nem creşterii datoriei externe!
ECONOMIA are NEVOIE 

ACUTĂ DE MODERNIZARE! 
Şi resursele primite din exterior 
trebuie să lucreze anume pe aceas-
tă direcţie, creînd condiţii pentru 
un progres economic pe viitor.

Şi ce avem noi? Creditele şi 
granturile din exterior sînt folosite 
pentru consum curent, fără un efect 
economic serios! În importuri nu 
creşte ponderea mărfurilor inves-
tiţionale, în schimb creşte ponde-
rea mărfurilor de larg consum şi a 
produselor alimentare, mai întîi de 
toate a cărnii, lactatelor, ouălor, a 
uleiului vegetal, legumelor etc.

Doar în anii aflării Dvs. în pos-
tul de prim-ministru, IMPORTU-
RILE DE ULEI DE FLOAREA 
SOARELUI din UE a crescut de 
9 ori!!! Iar timp de două luni, anul 
curent, au mai crescut cu 70%! Iar 
importurile de legume din UE a 
crescut, în acest an, de mai bine de 
2 ori! ș.a.m.d.

Aşadar, cît a costat ţara această 
creştere economică?

În anul 2017, doar autorităţile 
publice au primit circa 330 mln. de 
dolari. Pe această bază s-a produs 
o creştere semnificativă a datoriei 
externe – cu 12% în condiţiile creş-
terii economiei cu 4,5%.

Nu este greu să facem nişte 
calcule pentru a observa că fieca-
re procent de creştere economi-
că a costat ţara 73 mln. de dolari. 
Pentru comparaţie, în anul 2008, 
atunci cînd creşterea economiei a 
constituit circa 8%, fiecare procent 
al creşterii “a costat” doar 40 mln.

Acest lucru vorbeşte despre 
multe, dar în primul rînd, despre 
eficienţa redusă a valorificării cre-
ditelor şi granturilor din străinăta-
te.

Dacă Guvernul dvs. ar folosi cu 
mai multă eficienţă aceste resurse, 
creşterea ar trebui să fie mai mare 
de 8%!!!

Făcînd o totalizare a celor 
spuse, voi menţiona următoarele. 
Rezultatul activităţii dvs. în anul 
2017 a fost: continuarea reducerii 
potenţialului de producere al ţării; 
reducerea gradului de utilizare a 

forţei de muncă în sfera de pro-
ducere, construcţii şi transport; 
continuarea scăderii nivelului 
de trai al populaţiei şi o diferen-
ţiere patrimonială tot mai mare 
a populaţiei; valorificarea inefi-
cientă a creditelor şi granturilor 
externe; şi, în final, creşterea 
nefondată economic şi social a 
datoriei externe.

Tot ce ne prezintă prim-mi-
nistrul drept merite ale cabi-

netului pe care îl conduce, are loc 
prin îndatorare, vorba ceea – nimic 
personal, dar copiii noştri vor fi cei 
care vor fi obligaţi să ramburseze 
această datorie! De ce prin îndato-
rare? Foarte simplu! În anul 2017, 
cheltuielile publice au crescut cu 3 
mlrd. 200 mln., iar Guvernul a ob-
ţinut credite în valoare de 3 mlrd. 
700 mln., plus granturi de mai bine 
de 2 mlrd. Aşadar, cui se datorează 
creşterea? Eforturilor Guvernului 
sau sprijinului din Occident?

Răspunsul este evident!

Discursul deputatului Partidului Socialiştilor, doctor în economice, 
Vladimir Golovatiuc, în cadrul şedinţei în plen a Parlamentului.

ÎN MOLDOVA, 45% DIN POPULAŢIA 
ANGAJATĂ ÎN CÎMPUL MUNCII ÎN 
GENERE NU PRIMEŞTE SALARIU!

PONDEREA ŞI NUMĂRUL PERSOANELOR 
CARE PRIMESC SALARIUL MAXIMAL 
S-AU DUBLAT, IAR NUMĂRUL CETĂŢENILOR 
CU SALARII SUB NIVELUL CELUI MEDIU, 
A CRESCUT! CEI SĂRACI SĂRĂCESC, CEI 
BOGAŢI SE ÎMBOGĂŢESC!
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PACE, MUNCĂ, MAI!
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ZIUA VICTORIEI
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