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VALORILE TRADIȚIONALE

MESAJUL Președintelui Republicii Moldova, Igor DODON, 
adresat participanților la Congresul Mondial al Familiei

În numele Republicii Mol-
dova și al cetățenilor săi, îmi 
face o deosebită plăcere să 
salut acest prestigios forum 
internațional de susținere a 
familiei, care își desfășoară 
lucrările, în premieră, la 
Chișinău.

Congresul Mondial al Fa-
mililiei este 
una dintre cele 
mai reprezen-
tative asociații 
internaționale 
pentru  apăra-
rea valorilor 
tradiționale ale 
familiei, care 
sînt împărtășite și susținute de 
sute de organizații, de zeci de 
mii de activiști și milioane de 
adepți de pe toate cele cinci 
continente.

În ultimii ani, Congre-
sul Mondial al Familiilor şi-a 
desfășurat lucrările în mai 
multe orașe de pe mapamond: 
Praga, Geneva, Varșovia, Am-
sterdam și Madrid, Sidney, Salt 
Lake City și Tbilisi. În anul cu-
rent, Chișinăul găzduiește pen-
tru prima dată Congresul.

Astăzi, în această sală, sînt 
prezenți delegați din zeci de 
state, reprezentanți ai mai mul-
tor confesiuni creștine, ai altor 
religii, care au venit în capita-
la Republicii Moldova pentru 
a-și spune cuvîntul cu privire 
la unul dintre cele mai fierbinți 
subiecte ale momentului.

Familia este pentru noi toți 
cea mai importantă instituție 
socială. Anume în familie se 
formează personalitatea uma-
nă. În familie are loc transmi-
terea experiențelor spirituale, 
culturale, sociale acumulate de 
generațiile anterioare.

Creștinii numesc familia 
„Mica Biserică”. Și asta pe 
bună dreptate, or, în familie se 
însușesc primele noțiuni despre 
bine și rău, despre cei din jur, 
despre motivul pentru care am 
venit în această lume, despre 
scopul vieții.

Din păcate, în lumea de as-
tăzi, instituția familiei, ca nici 
o altă instituție socială, este 
supusă eroziunii și distrugerii. 
Tuturor ne sînt cunoscute astfel 

de probleme, cum 
ar fi: depopularea, 
migrația în masă, 
creșterea numă-
rului de divorțuri 
și avorturi, 
nesiguranța socia-
lă a familiilor.

Cu toate aces-
tea, actualmente 
există amenințări 
și mai grave la 
adresa instituției 

familiei. În primul rînd, este 
vorba despre filozofia antifa-
milială, aș spune chiar – ide-
ologia antifamilială, care este 
implantată artificial în întreaga 
lume, inclusiv cu implicarea 
unor organizații internaționale. 
Aceasta se bazează pe lipsirea 
mamei și a tatălui de rolurile 

lor firești 
în familie, 
pe privarea 
părinților de 
dreptul de 
a determina 
prioritățile 
educației co-
piilor.

Aș dori să mă opresc asupra 
problemelor specifice care pre-

zintă pericol pentru 
instituția familiei în 
Moldova.

În principal, aces-
tea țin de criza ce 
persistă în economie 
și de nivelul de trai extrem de 
scăzut din țara noastră. Mulți 
concetățeni, fiind în imposibi-
litatea de a găsi aici un loc de 
muncă remunerat decent, sînt 
nevoiți să-și caute de lucru în 
străinătate. Ca urmare, fami-
liile se dezintegrează. Soții nu 
se văd cu anii. Copiii sînt lăsați 
în grija bunicilor, devenind or-
fani sociali cu părinți vii. Din 
cauza instabilității financiare, 
tinerii nu se grăbesc să aibă 
copii. Mulți decid să întrerupă 
sarcina fără să se gîndească la 
consecințele acestui pas.

Ca rezultat, în țara noastră, 
procesele de depopulare capătă 
amploare. În acest an, potrivit 

datelor Biroului Național de 
Statistică,  în clasa întîi au mers 
cel mult 35 de mii de copii. Cu 
cîțiva ani în urmă, numărul co-
piilor înscriși în clasa întîi era 
mai mare cu un sfert. Numărul 
studenților în acest an s-a di-
minuat cu 30 % față de numă-
rul studenților înmatriculați cu 
cinci ani în urmă. În fiecare zi 
din țară pleacă în medie 106 
persoane.

Pe parcursul ultimilor 27 de 
ani – anii de independență ai 
țării noastre – din di-
verse motive am pier-
dut aproape 1/3 din 
populație. Conform 
unor recente pronos-
ticuri demografice, 
populația Republicii 
Moldova ar putea să 
se reducă cu peste un milion 
de oameni pînă în 2050, adică 
țara va pierde mai mult de o tre-
ime din populația sa. Iar dacă 
e să credem celor mai recente 
tendințe, se pare că pierderea 
unui milion de oameni se va 
întîmpla mult mai devreme – în 
10-20 de ani.

Luînd în considerare cele 
spuse, trebuie, în primul rînd, să 

ne schimbăm atitudinea noastră 
și a societății față de familie și 
față de problemele asupra căro-
ra am atenționat.

În acest scop, filozofia care 
vizează consolidarea instituției 
familiei, bazată pe prioritatea 
valorilor tradiționale ale famili-
ei, ar trebui să fie o alternativă 
la ideologia antifamilială ac-
tiv propagată. Motto-ul nostru 
este – fiecare copil trebuie să 
fie crescut și educat doar în fa-
milie. Iar familia este exclusiv 
o alianță dintre un bărbat și o 
femeie, tată și mamă.

Sîntem dispuși să prezentăm 
un program național cuprinză-
tor care să sprijine familia și să 

promoveze valorile familiei în 
societate. În acest program vom 
antrena instituțiile educaționale 
și preșcolare, serviciile sociale, 
uniunile de creație, Biserica Or-
todoxă și alte organizații religi-
oase, societatea civilă, mass-
media.

Pornind de la faptul că la 
baza multor fenomene sociale 
stă factorul economic, calea că-
tre asanarea societății constă în 
soluționarea problemelor socio-
economice. Un amplu program 

de protecție socială pentru fa-
milie trebuie să includă mări-
rea concediului de maternitate, 
majorarea capitalului matern, 
plata „salariilor familiale” că-
tre unul dintre părinți, crearea 
condițiilor adecvate pentru fe-
meie pentru a putea cumula 
munca cu creșterea copiilor.

Anul trecut personal am 
lansat o inițiativă prezidențială 

privind plata capitalu-
lui matern. Cu părere 
de rău, actualul Parla-
ment a respins, pe lîn-
gă această inițiativă, 
un șir de alte inițiative 
sociale menite să forti-

fice instituția familiei.
Cred că următorul Parla-

ment va da dovadă de mai mult 
patriotism și responsabilitate 
socială și nu va lăsa fără atenție 
inițiativa privind capitalul ma-
tern.

Este de menționat că partidul 
pro-prezidențial al socialiștilor 
a prezentat în Legislativ zeci 
de legi sociale menite să 
îmbunătățească condițiile de 
viață și să sprijine familiile ti-
nere, mamele și copiii. În ca-
drul Fundației de binefacere a 
Primei-Doamne „Din suflet”, 
în ultimii doi ani, aproape 38 
de mii de elevi din clasele pri-
mare și copii preșcolari din în-

treaga țară au primit asistență 
prin intermediul programelor 
la nivel național de sprijin și 
reconstrucție a grădinițelor. De 
asemenea, Fundația „Din su-
flet” acordă familiilor, în care 
s-a născut al patrulea și fiecare 
următor copil, un ajutor finan-
ciar unic în valoare de 4 mii lei.

Consider că este necesar 
să obișnuim copiii cu stilul 
de viață sănătos de la o vîrstă 
fragedă. În acest scop, imple-
mentăm un amplu program 

național pentru con-
struirea și dezvoltarea 
de facilități pentru a 
practica gratuit spor-
tul. Pentru că fiecare 
familie tînără, fiecare 
copil născut reprezintă 
o bogăție pentru țara 

noastră, care trebuie păzită şi 
păstrată.

Din păcate, nu toată lumea 
împărtășește această viziune. 
În mod special, vreau să mă 
opresc asupra  propagandei fe-
nomenelor care ne ofensează 
valorile și moralitatea publică. 
Sînt convins că o astfel de pro-
pagandă nu ar trebui să aibă un 
loc în societatea noastră. Orga-
nizarea festivalurilor și a altor 
manifestări care contribuie la 
răspîndirea principiilor imorale 
trebuie condamnată cu fermita-
te, chiar scoasă în afara legii.

În acest context, țin să de-
clar că sînt dispus să sprijin 
toate organizațiile și asociațiile 
părinților create pentru a prote-
ja copiii contra influenței nega-
tive.

Anul viitor, Republica Mol-
dova, va sărbători cea de-a 660-
a aniversare a statalității sale.

Viitorul oricărei țări și 
prosperitatea statului nu de-
pind doar de situația economi-
că, dar și de starea generală a 
societății, de situația demogra-
fică, de tendințele de creștere 
sau de diminuare a populației, 
de numărul de familii complete, 
pentru care au fost create toate 
condițiile pentru creșterea copi-
ilor.

Anume din acest motiv, 
pentru a consolida programul 
atotcuprinzător de susținere a 
familiei, a mamei și a copilului 
drept bază a viitorului statului 
nostru – declar astăzi oficial 
anul 2019 – Anul Familiei în 
Republica Moldova.

Vom face tot posibilul, in-
clusiv prin politica de stat în 
acest domeniu, să consolidăm 
toate inițiativele sănătoase, toa-
te organizațiile și comunitățile 
pentru un singur scop – fortifi-
carea instituției  familiei.

 Așa să ne ajute Dumnezeu!

PREȘEDINTELE ȚĂRII, 
IGOR DODON, A DECLARAT 
ANUL 2019 – ANUL FAMILIEI 
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al Sanctităţii Sale, Patriarhul Chiril,
către participanţii celei de-a XII-a ediție a Congresului Mondial al Familiei

MESAJUL DE SALUT

Excelenţă, stimate domnule Președinte! 
Dragi fraţi și surori!

Salut din suflet participanţii celei de-a XII-a 
ediție a Congresului Mondial al Familiei care are 
loc, zilele acestea, la Chişinău. Exprim recunoştinţă 
aparte Preşedintelui Republicii Moldova, dlui Igor 
Dodon, care şi-a asumat rolul de coorganizator al 
acestui eveniment.

În ultimii ani, Congresul s-a dovedit a fi o 
importantă platformă internaţională de discuţii, care 
contribuie la afirmarea valorilor morale tradiţionale 
în societate. Printre acestea, un loc aparte revine 

familiei, datorită căreia are loc formarea şi 
dezvoltarea personalităţii umane.

Este evident că lumea modernă stă în faţa unei 
decizii importante: să păstreze conceptul tradiţional 
despre familie, care este construită pe dragostea 
dintre bărbat şi femeie, sau să pornească pe calea 
declinului moral, unde idealurile matrimoniale înalte 
şi fericirea adevărată nu vor avea loc.

Îmi exprim speranța că actualul Congres 
Mondial al Familiei va contribui la consolidarea 
tuturor celor care nu pun la îndoială valoarea 

căsătoriei creştine, care sînt gata să-şi apere dreptul 
de a-şi educa copiii în credinţa creştină, cît şi a celor 
care percep viaţa umană drept un dar sfînt din 
momentul conceperii.

Vă doresc tuturor o activitate eficientă, discuţii 
utile şi ajutorul lui Dumnezeu în acţiunile şi intenţiile 
bune pe care le aveţi.

Dumnezeu să vă binecuvînteze!

PATRIARHUL MOSCOVEI 
ŞI AL ÎNTREGII RUSII, CHIRIL

IPS Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Chiril a adresat 
un mesaj de salut participanţilor celui de-al XII-lea Congres 
Mondial al Familiei și Excelenţei Sale, dlui Igor Dodon, 
Preşedintele Republicii Moldova

Admir tenacitatea şi bărbăţia Preşe-
dintelui Moldovei, Igor Dodon. Există 
lucruri mai scumpe decît petrolul, ga-
zul şi chiar diamantele. Acestea sînt 
calităţile sufletului nostru, care îşi au 
rădăcinile în credinţa noastră. Valoa-
rea cea mai mare este familia. Omul a 
fost zămislit de Dumnezeu ca o fami-
lie. Forţele iadului, care ar vrea să in-
staureze pe pămînt ordinea lui Satana, 
au de înfruntat rezistenţa din partea Bisericii. Mă voi ruga ca 
poziţia fermă a Preşedintelui Moldovei să inspire tot poporul 
moldovenesc să dea dovadă de tenacitate şi curaj. 

Protoiereul Dmitri SMIRNOV,
Președintele Comisiei Patriarhale în domeniul familiei, 

protecţiei  mamei și copilului

Familiile sărace şi cele bogate au aceleași 
probleme. Aşadar, problema se ascunde în in-
teriorul omului. Fiecare om trebuie să lupte cu 
propriul păcat din interior. Este o problemă care 
a existat întotdeauna. Dar, astăzi este teribil că 
păcatul din om este stimulat de filme, cărţi, pozi-
ţia persoanelor de influenţă din lume, funcţionari 

publici, care nu doresc să observe aceste lucruri. Oamenii pierd 
compasiunea reciprocă. Şi banii în acest caz nu vor fi de ajutor. 
Foarte multe depind atît de Biserică, cît şi de liderii de state. Un 
exemplu foarte bun în acest context este liderul nostru, Vladimir 
Putin, care ne ajută să ne opunem justiţiei juvenile şi altor feno-
mene negative, care distrug familiile. 

Elena MILSKAIA,
vice-președintele Fundaţiei Sf. Vasile cel Mare

Una din 
principalele 
probleme din 
agenda zilei de 
astăzi ţine de 
motivele destră-
mării familiei. 
Numărul divor-
ţurilor este de-
zastruos în toate 
ţările lumii, iar 

cauza acestora nu este starea materială. Esen-
ţa stă în interiorul omului. În lumea moder-
nă, în fiecare 5 minute este ucis un om doar 
pentru faptul că se consideră creştin. Europa 
a renunţat la valorile şi simbolurile creştine. 
Unul dintre cei mai veneraţi asceţi ai credin-
ţei Ortodoxe, Ava Dorofei a numit cele trei 
principii ale ispitirii omenirii: senzualitatea, 
dragostea pentru bani şi pentru popularita-
te. Societatea modernă îi propune omului 
raiul ascaridei –parazit care trăieşte în in-
testin în deplină abundenţă. Şcolile le dic-
tează copiilor că aceştia trebuie să fie lideri 
şi învingători. Stimulînd pofta de a fi lider, 
noi contribuim la apariţia egoiştilor, le cul-
tivăm copiilor sentimentul de mîndrie: dacă 
eu sînt mai bun, ceilalţi sînt mai proști. Din 
copilărie, omul este deprins să se ghiftuias-
că. Am ajuns pînă la interzicerea pedepsirii 
copiilor. Ce va fi cu societatea dacă nu vom 
pedepsi infractorii? Copilul devine un fel de 
Dumnezeu, un idol. Într-un final, doi idoli se 
întîlnesc într-o singură familie. Ei nu sînt de-
prinşi să cedeze unul pentru altul. Drept re-
zultat, astfel de familii şi o astfel de societate 
nu pot exista.

Aleksei OSIPOV, doctor în teologie, 
profesor emerit al Academiei Teologice 

din Moscova, scriitor

PARTICIPANŢII ŞI OASPEŢII CONGRESULUI DESPRE ROLUL FAMILIEI ÎN SOCIETATEA MODERNĂ 
ŞI ALTE SUBIECTE CARE AU FOST DISCUTATE ÎN CADRUL FORUMULUI INTERNAŢIONAL 
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Societatea modernă 
îl transformă pe om 
într-un parazit

Admir calitățile bărbătești ale lui Igor Dodon

Păstrarea valorilor familiale 
adevărate este garanția formării 
unei societăţi sănătoase. Valorile 
familiale la găgăuzi – popor de 
origine turcă, dar de credinţă Or-
todoxă – sînt deosebit de trainice. 
Poporul găgăuz ştie nu din auzite 
ce înseamnă continuitatea tradiţi-
ilor, respectul pentru cei maturi, 

ajutorul reciproc şi căldura casei părinteşti. Timp de 
veacuri, găgăuzii au păstrat particularitatea unică ce ca-
racterizează forma exclusivă a raporturilor dintre părinţi 
şi copii: mezinul trebuie neapărat să trăiască într-o casă 
cu mama şi tata, să preia de la ei cele mai bune calităţi, 
să continue lucrările pe care aceştia le-au început.

Irina VLAH,
bașcanul Găgăuziei

La găgăuzi, tradițiile familiale 
sînt foarte trainiceDacă nu există compasiune, 

banii nu vor fi de ajutor

Încă în anii 90, am putut obser-
va pericolul pe care îl reprezintă 
pentru omenire ideologia anti-fami-
lie. Această ideologie anti-familie 
este îndreptată nu doar împotriva 
familiei. Ea este o ideologie antiu-
mană, bazată pe ură, pe nefericire. 
Ea distruge fericirea şi dragostea 
ca fundament al naşterii omului, 
al continuității speciei umane. Şi, 
cel mai important, ea chiar distruge libertatea personală 
a omului.  

Elena MIZULINA,
senator în Consiliul Federaţiei Ruse

Ideologia anti-familie 
are o esenţă antiumană 
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CRONICĂ

În cadrul întrevederii, Igor Dodon şi 
Vadim Krasnoselski au discutat în de-
talii modul de realizare a „Pachetului 
celor 8 puncte”, care a fost conturat în 
timpul primei lor întrevederi de la Ben-

der, la 4 ianuarie 2017.
Totodată, părţile au discutat și alte 

probleme cu caracter economic, soci-
al, ecologic.

„Am ajuns la o apropiere a poziţii-
lor în elaborarea unor abordări pentru 
realizarea lor ulterioară”, a specificat 
Preşedintele ţării.

Igor Dodon a reiterat importanţa 
operaţiunii de pacificare de pe Nistru 
ca o garanţie a păcii şi securităţii ce-

tăţenilor, fiind de acord cu necesitatea 
unor paşi comuni pentru a nu admite 
complicaţii în Zona de Securitate, care 
ar putea afecta pacea şi stabilitatea nu 

doar în Republica Moldova, ci şi în în-
treaga regiune.

Şeful statului a menţionat că ambe-
le părţi  au fost de acord cu necesitatea 
continuării dialogului deschis la diferite 
niveluri şi platforme, dialog ce ar con-
tribui la stabilirea încrederii între locui-
torii de pe ambele maluri ale Nistrului.

„Am convenit că între noi nu ar tre-
bui să existe subiecte închise pentru di-
alog. Capacitatea de a  ne asculta reci-
proc opiniile contribuie la consolidarea 
încrederii, chiar dacă, deocamdată, pe 
mai multe probleme poziţiile noastre 
diferă foarte mult”, a declarat Igor Do-
don.

Irina Vlah a propus desfăşurarea URMĂTOARELOR ALEGERI ALE BAŞCANULUI la 17 februarie

DODON ŞI KRASNOSELSKI: NEGOCIERILE CONTINUĂ

„În timp ce parlamentarii se străduiesc în fel şi chip să păs-
treze puterea, în Găgăuzia alegerile trebuie să aibă loc la timp. 
Sînt categoric împotriva tergiversării procesului de desfășurare 
a alegerilor în Autonomia noastră”, a declarat liderul Auto-
nomiei.

Totodată, başcanul și-a exprimat convingerea că este în in-
teresul locuitorilor Găgăuziei să participe la alegerile noii le-
gislaturi a Parlamentului Republicii Moldova şi, în aceeași 
perioadă, la alegerile conducătorului Autonomiei. În acest 
caz, deja la începutul primăverii, başcanul deținînd mandatul de 
patru ani, va putea începe să interacţioneze cu noua majoritate 
parlamentară şi cu noul Guvern.

„Un al treilea argument destul de important ţine de asigu-

rarea executării bugetului şi de implementarea programelor şi 
proiectelor internaţionale pe teritoriul Autonomiei. Echipa care 
va reuşi să obţină încredere din partea alegătorilor Autonomiei, 
odată cu începutul noului an, îşi va asuma întreaga răspundere 
şi va începe imediat să acţioneze”, a spus Irina Vlah.

„Desfăşurarea alegerilor în ziua de 17 februarie va face 
posibilă lansarea, în volum integral şi fără întîrziere, a realizării 
programului regional de investiţii capitale, continuarea recon-
strucţiei reţelelor de drumuri, continuarea implementării pro-
gramelor sociale şi a proiectelor internaţionale de dezvoltare 
şi reabilitare a infrastructurii. La fel, va fi posibilă achitarea la 
timp a salariilor pentru medici, profesori şi alţi angajaţi ai sferei 
sociale”, a declarat Irina Vlah.

URMĂTOARELE ALEGERI ALE BAȘCANULUI ESTE RAȚIONAL SĂ FIE ORGANIZATE ÎN ZIUA DE 17 FEBRUARIE. 
LIDERUL GĂGĂUZIEI A ÎNAINTAT DEPUTAŢILOR ADUNĂRII POPULARE O INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ ÎN ACEST SENS

ŞEFUL STATULUI A AVUT O NOUĂ ÎNTREVEDERE CU LIDERUL TRANSNISTRIEI 
LA REŞEDINŢA OFICIALĂ A PREŞEDINTELUI RM DE LA CONDRIŢA

La 5 septembrie, a avut loc şe-
dinţa Consiliului Republican al Par-
tidului Socialiştilor din RM, la care 
a fost adoptată decizia de lansare a 
acțiunilor de pregătire către alegerile 
parlamentare.

PSRM – UNICUL PARTID 
DE OPOZIŢIE
În discursul său de la acest eve-

niment, Igor Dodon a menţionat că 
PSRM este unicul partid de opoziţie 
din Parlament, care este, totodată, 
cea mai activă formaţiune, cu cel mai 
mare număr de iniţiative menite să 
îmbunătăţească atît situaţia cetăţeni-
lor de rînd, cît şi a țării la general.

Igor Dodon a atras atenţia asupra 
faptului că „timp de 9 ani de după lo-
vitura de stat din 7 aprilie 2009, după 
ce comuniştii s-au dezis de putere în 
august-septembrie 2009, țara a fost 
guvernată de partidele pro-europe-
ne, care pe parcurs se schimbau cu 
locurile, dar mereu au fost parteneri 
în actul de guvernare”.

Este vorba despre Partidul Libe-
ral-Democrat al lui Filat, Partidul 
Democrat al lui Lupu, iar mai apoi 
Plahotniuc, Partidul Liberal al lui 
Ghimpu, mai este vorba şi despre toţi 

cei care, ulterior, s-au detaşat de ei 
şi au format propriile partide – Maia 
Sandu şi alţii.

„În ultimii nouă ani de zile, ei se 
joacă de-a guvernarea şi opoziţia, or-
ganizează proteste în PMAN, fiind, 
totodată, parteneri ai Partidului De-
mocrat de guvernămînt, de voie bună 
sau impuşi de situaţie ei au ajuns, 
chipurile, în opoziţie”, a menţionat 
şeful statului.

IGOR DODON NU 
EXCLUDE PARTICIPAREA 
SA LA ALEGERI PE LISTELE 
SOCIALIŞTILOR
Preşedintele a menţionat că 

PSRM este unicul partid parlamentar 
care după anul 2014 nu a făcut parte 
din alianţele de la guvernare, toată 
această perioada aflîndu-se în opozi-
ţie, aşa cum a declarat-o din start şi 
nu a votat nici pentru un ministru sau 
Guvern.

„Socialiştii au realizat cîteva din 
scopurile sale politice, cum ar fi, de 
exemplu, votul mixt, acest obiectiv 
fiind stipulat în programul partidului. 
Dar principala realizare a formaţiunii 
este faptul că au fost distruse toate 
alianţele pentru integrare europeană, 
care au existat în toţi aceşti ani”, a 

menţionat şeful statului.
Potrivit lui Igor Dodon, el anali-

zează posibilitatea participării sale 
la viitoarele alegeri parlamentare pe 
listele Partidului Socialiştilor, „pen-
tru că fără o susţinere din partea ma-
jorităţii parlamentare, Preşedintele 
ţării nu poate să-şi execute eficient 
atribuţiile”.

PSRM VA PROPUNE 
CANDIDAŢI PE 
CIRCUMSCRIPŢII
După cum a menţionat Preşedin-

tele ţării, principala sarcină a PSRM 
rezumă în obţinerea majorităţii în 
Parlamentul Republicii Moldova atît 
la votarea pe liste, cît şi în circum-
scripţiile uninominale pe teritoriul 
Republicii Moldova şi în afara ţării.

„Socialiştii demarează organiza-
rea unor acţiuni de amploare în fie-
care centru raional, în cadrul cărora, 
alături de colegii din teritorii, vor fi 
aleşi candidaţii pe circumscripţiile 
uninominale. Pînă la mijlocul lunii 
octombrie, astfel de acţiuni vor avea 
loc în toate oraşele RM, iar la sfîrşi-
tul lui octombrie – începutul luni no-
iembrie, la Chişinău vor sosi zeci de 
mii de adepţi şi membri ai PSRM”, a 
spus Igor Dodon.

ZINAIDA GRECEANÎI: 
SPRE DEOSEBIRE DE ALTE 
PARTIDE, PSRM MEREU 
ESTE ALĂTURI DE OAMENI
Preşedintele PSRM, Zinaida Gre-

ceanîi, a declarat în discursul său că 
Igor Dodon rămîne a fi liderul Par-
tidului Socialiştilor din Republica 
Moldova.

Potrivit Doamnei Greceanîi, 
PSRM a prezentat mai multe iniţi-
ative legislative, o parte dintre care 
au fost aprobate de Parlament, iar o 
parte au fost respinse. Sute de per-
soane au primit ajutor din partea 
partidului pentru rezolvarea proble-
melor cu caracter social şi juridic. 
Formaţiunea a sprijinit mai multe 
organizaţii din domeniul social în 
soluţionarea problemelor cu care se 
confruntă.

„Spre deosebire de alte partide, 
noi mereu sîntem alături de oameni. 
Întrebaţi alte partide, cîte întîlniri cu 
cetăţenii au organizat acestea şi ve-
niţi să vedeţi cum lucrăm noi. Noi 
facem tot posibilul pentru a ajuta ce-
tăţenii, chiar aflîndu-ne în opoziţie, 
în lipsă de resurse”, a spus Zinaida 
Greceanîi.

PSRM ÎNCEPE SĂ SE PREGĂTEASCĂ ACTIV DE ALEGERILE PARLAMENTARE

ACORDURILE ÎNCHEIATE VOR FI EXECUTATE INTEGRAL. 
DIALOGUL ÎN PROCESUL DE NEGOCIERI PRIVIND 
REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ VA CONTINUA
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- Dl Ion, cu ce dispoziție politi-
că intră Partidul Socialiștilor în peri-
oada electorală?

- Pentru noi, perioada electorală 
a început în anul 2015, atunci când, 
avînd cea mai mare fracțiune din Parla-
ment, noi am cerut dizolvarea acestuia 
și desfășurarea alegerilor parlamentare 
anticipate. Noi am fost gata de alegeri 
și cu 2, și cu 3, și cu 4 ani în urmă. Noi 
am demonstrat că suntem pregătiți să 
obținem victoria încă la finele anului 
2016, atunci când liderul nostru, Igor 
Dodon a fost ales Președinte al Repu-
blicii Moldova.

- Partidul Socialiștilor și-a decla-
rat atașamentul față de trei principii 
– să fie partidul majorității, partidul 
luptei și partidul făuririi. În ce constă 
aceste principii?

 - A fi partidul majorității înseamnă 
a promova ideile și valorile care sunt 
împărtășite de majoritatea cetățenilor 
țării noastre. În primul rând, suntem un 
partid al stataliștilor moldoveni. Toți 
avem, indiferent de originea etnică și de 
limba maternă, o singură Patrie - Repu-
blica Moldova. Datoria noastră este să 
o păstrăm și să le dăm peste mâini celor 
care încearcă în mod deschis să lichide-
ze statalitatea și independența noastră.

Noi, ca și majoritatea covârșitoare 
a populației țării noastre, susținem 
ferm principiul neutralității Republicii 

Moldova. Suntem categoric împotriva 
activităților blocului militar al NATO 
pe teritoriul țării noastre, inclusiv prin 
Centrul de Informare NATO, care, în 
opinia noastră, ar trebui închis.

Noi, ca și majoritatea cetățenilor 
noștri, suntem pentru republică 
prezidențială. Puterea executivă în țară 
ar trebui să fie formată de Președintele 
ales de întreg poporul. Întreaga vertica-
lă a puterii executive ar trebui să fie res-
ponsabilă în fața liderului care a primit 
mandat din partea poporului.

Noi, ca și majoritatea compatrioților 
noștri, suntem pentru restabilirea 
relațiilor normale cu partenerul nos-
tru principal - Federația Rusă. Suntem 
pentru aprofundarea integrării noastre 
în structurile Uniunii Economice Eur-
asiatice. Ne opunem în mod categoric 
propagandei anti-ruse desfășurate de 
Partidul Democrat și 
așa-numita „opoziție 
pro-europeană” și con-
siderăm necesară re-
stabilirea integrală a 
programelor de televi-
ziune rusești pe terito-
riul Moldovei.

Noi, ca și majorita-
tea cetățenilor noștri, 
suntem pentru pace in-
teretnică în Moldova și edificarea unei 
națiuni civile comune. Moldoveni, 
ucraineni, ruși, bulgari, găgăuzi, ar-
meni, evrei și multe alte grupuri etnice 
au trăit secole la rând în pace și armonie 
pe teritoriul țării noastre. Aceasta este 
bogăția noastră și trebuie să o păstrăm. 
Fiecare cetățean din Moldova trebuie să 
se simtă protejat.

Noi, ca și majoritatea populației din 
Moldova, care împărtășește Ortodoxia, 
ne pronunțăm pentru apărarea valorilor 
ortodoxe tradiționale, suntem împotriva 
propagandei relațiilor netradiționale și 
altor „valori” importate, străine Moldo-
vei.

- Unii acuză astăzi Partidul 
Socialiștilor că a încetat să mai fie un 
partid al luptei, a renunțat la protes-
te. Este adevărat acest lucru?

- Nu, nu este așa. Și demonstrăm 
acest lucru în fiecare zi. Vreau să vă 

reamintesc că, în ultimii cinci ani, 
socialiștii au efectuat 127 de marșuri 
naționale, peste 1100 de pichetări și 
proteste în toată țara. Astăzi, am lan-
sat o campanie de proteste împotri-
va acțiunilor guvernului, a majorității 
parlamentare și a pseudo-opoziției de 
dreapta în toate raioanele Moldovei - de 
la Ocnița la Vulcănești, de la Ungheni la 
Ștefan Vodă. Această campanie va cul-
mina cu acțiuni naționale la Chișinău. 
Singurul partid care se află mereu pe 
prima linie este Partidul Socialiștilor.

- Ați spus că PSRM este partidul 
făuririi. Prin ce se exprimă acest lu-
cru?

- În primul rând, prin activitățile 
liderului Partidului Socialiștilor - 
Președintelui Republicii Moldova, Igor 
Dodon. Datorită eforturilor sale, depla-

sărilor în Federația Rusă, întrevederilor 
cu Președintele rus Vladimir Putin, cu 
membrii Guvernului rus, cu șefii de 
regiuni din Rusia, s-a ajuns la amnis-
tia migrațională pentru zeci de mii de 
compatrioți de-ai noștri care lucrează 
în Rusia. A fost posibilă deblocarea 
exportului de vinuri și producției de 
fructe și legume din Moldova în Rusia 
pentru zeci de întreprinderi din Moldo-
va. Volumul exporturilor unui număr de 
produse către Federația Rusă în 2017 a 
crescut de 11 ori față de 2015!

Foarte multe au făcut și deputații 
din Parlament - membri ai fracțiunii 
Partidului Socialiștilor: în patru ani au 
inițiat zeci de proiecte de legi în dome-
niile economic, juridic, social și politic. 
Unele dintre aceste legi au fost adoptate 
de Parlament, o altă parte a inițiativelor 
socialiștilor a fost prezentată de guvern 
din nume propriu.

Fracțiunea socialiștilor din Con-

siliul municipal Chișinău a denunțat 
activitățile mafiei, condusă de fostul 
primar Dorin Chirtoacă, a obținut demi-
sia acestuia și inițierea unui dosar penal 
împotriva lui. Socialiștii din Consiliul 
Municipal Chișinău au inițiat zeci de 
proiecte sociale - de la ascensoare pen-
tru persoanele cu handicap în Primărie 
și instituții medicale, la amenajarea în 
curți a terenurilor de joacă pentru copii 
și terenuri de sport, de la oferirea călă-
toriilor gratuite lucrătorilor medicali și 
cadrelor didactice, până la oferirea unui 
ajutor unic pentru învățători și elevi 
înainte de începerea anului școlar. De la 
ajutor de 40% -50% pentru aproxima-
tiv 15 mii de angajați bugetari până la 
compensații pentru tarife pentru apro-
ximativ 42 mii de familii.

Vladimir Vîsoțski, în una din poe-
ziile sale, a scris: „Am ceva de cântat, 

ajuns în fața Celui de Sus. Am 
cu ce mă justifica în fața Lui”. În 
mod similar, Partidul Socialiștilor 
din Republica Moldova are cu ce 
veni în fața alegătorilor săi.

- Cum Partidul Socialiștilor 
își va realiza promisiunile?

- Ceea ce am menționat mai 
sus este doar o mică parte din 
ceea ce facem în fiecare zi, și 

asta fiind în opoziție față de regimul 
antipopular. Odată cu victoria în ale-
geri, putem schimba foarte repede 
situația în bine în întreaga țară. Avem 
un program de transformări socio-eco-
nomice, compilat de grupul celor mai 
buni economiști din Moldova sub con-
ducerea președintelui PSRM, Zinai-
da Greceanîi, care a condus Guvernul 
Republicii Moldova în perioada cea 
mai bună și cea mai fructuoasă. Acest 
program este actualizat în permanență, 
ținând cont de noile realități. Avem 
o echipă capabilă să pună în aplica-
re acest program, deținînd pozițiile 
cheie în sfera economiei, agriculturii, 
apărării, sănătății, educației, politicii 
externe. Avem și vom avea susținerea 
Președintelui țării noastre, Igor Dodon. 
Și cel mai important lucru - noi avem 
încrederea alegătorilor noștri.

ION CEBAN: Avem cu ce veni în fața alegătorilor noștri
LA ÎNTREBĂRILE NOASTRE A RĂSPUNS SECRETARUL IDEOLOGIC AL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR, ION CEBAN.

Vladimir Vîsoțski, în una din poeziile sale, a 
scris: „Am ce cânta cînd voi ajunge în fața 
Domnului. Am cu ce mă justifica în fața Lui”. În 
mod similar, Partidul Socialiștilor din Republica 
Moldova are cu ce veni în fața alegătorilor săi
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ACCIDENT

Dacă ar fi avut loc un astfel de acci-
dent rutier (nu dă Domnul) cu liderul 
unuia dintre partidele de dreapta, care 
pledează pentru integrarea euro-atlan-
tică, SUA și NATO, apoi 100%, sau 

chiar cu o probabilitate de 1000%, în 
câteva minute ar fi fost lansată o cam-
panie isterică pentru victimizarea ge-
opolitică.

Partidele de dreapta, sute de co-
mentatori și analiști consumatori de 
granturi, numeroase televiziuni, zi-
are și site-uri, ar fi fost implicate în 
dezvoltarea și promovarea teoriei 
conspirației universale. În tentativa 
de asasinare ar fi fost imediat învinuiți 
Igor Dodon, Tiraspol, Donbass și per-

sonal V.V. Putin.
În cazul tentativei asupra vieții 

șefului statului Igor Dodon, toate aces-
te figuri ce parazitează pe bani străini, 
aproape îl învinuiesc pe Președinte că 
ar fi atentat asupra propriei familii: 

mama, soția și fiul. Îl acuză, îl ridiculi-
zează, îl fac nebun.

Culminația acestui marasm au de-
venit încercările acestor indivizi de a-l 
îndreptăți pe șoferul camionului.

Accidentul cu implicarea corte-
giului prezidențial, în care a avut 
de suferit însuși Igor Dodon, dar 
și membrii familiei sale, pe lîngă 
sprijinul din partea susținătorilor și 
prietenilor, a avut, cât ar fi de ciu-
dat, și un ecou negativ. Ura, insul-
te, urări de moarte rapidă nu numai 
în adresa lui Igor Dodon, dar și în 
adresa rudelor sale care au avut de 
suferit. Activiștii și susținătorii par-
tidelor politice de dreapta și proeu-
ropene, precum și susținătorii par-
tidului lui Renato Usatîi și PCRM, 
care s-au alăturat acestora, chiar din 
momentul accidentului și în săptă-
mâna ce a urmat, se bucurau, învi-
nuiau, amenințau, savurau detalii 
ale accidentului și regretau că nu a 
decedat nimeni în urma accidentu-
lui. Un astfel de comportament l-a 
șocat nu numai pe Președinte, dar 
și pe oamenii care nu au nicio legă-
tură directă cu șeful statului sau cu 
susținătorii Partidului Socialiștilor.

Ex-vicepremierul Alexandr 
Muravschi a remarcat cu tristețe 

atmosfera creată în societatea 
moldovenească:

 - Din păcate, multe dintre aceste 
comentarii arată încă o dată în ce at-
mosferă urâtă se dezvoltă societatea 
moldovenească. Și mai mare regret 
aduce faptul că această atmosferă 
este încălzită și de cei care, prin 
educația, poziția și rolul lor în so-
cietate, trebuie să demonstreze ca-
pacitatea de a-și exercita reținere și 
simpatie chiar și pentru adversari, 
în vremuri dificile pentru aceștia.

De asemenea, Muravschi i-a sfă-
tuit pe oponenții politici să încerce 
să păstreze cel puțin rămășițele 
demnității și să nu se comporte ca 
animalele:

- Poți să nu-l iubești pe 
Președinte, pe alți oponenți, puteți 
duce o luptă nemiloasă împotri-
va lor, dar chiar și așa trebuie să 
păstrați o față umană și să nu vă 
transformați într-o turmă de indivizi 
gata să rupă în bucăți adversarul 
care se află într-o situație dificilă, a 
remarcat fostul viceprim-ministru.

VLAD BATRÎNCEA: Dacă în accident ar fi fost implicat liderul celor de „dreapta”, 
aceștia l-ar fi învinuit pe Dodon, Tiraspolul, Donbassul și personal pe Putin

NICOLAI STARICOV: 
„Totul a fost planificat cu grijă”

SERGHEI MIRONOV:  „Un accident deloc simplu”

BOGDAN ȚÎRDEA: Versiune: în spatele 
tentativei asupra șefului statului stau liberalii

„Sincer vorbind, eu cred 
foarte puțin în astfel de 
coincidențe, în care, mulțumesc 
lui Dumnezeu, de data aceasta 
nu au existat victime, dar totuși 
sunt răniți.

După cum ne spune istoria, 
deseori eliminarea liderilor po-
litici nedoriți este mascată, in-
clusiv sub accidente de mașină.

Și cunoscînd că situația po-
litică din Moldova este foarte 
tensionată, nu exclud faptul 
că acest accident nu a fost în-
tâmplător, ci planificat foarte 
atent”.

„Judecând după fotografiile de la locul accidentului, totul nu pare 
deloc simplu. Nu putem exclude posibilitatea unei tentative. Se știe 
că Președintele din partea Partidului Socialiștilor, care lucrează 
pentru apropierea de Rusia, nu place la toți în Moldova. De câte-
va ori, Curtea Constituțională a Republicii Moldova l-a suspendat 
temporar pe Igor Dodon din funcție pentru a lua o serie de măsuri 
anti-rusești. Și acum accidentul. Igor Nikolaevici, suntem cu Dvs. 
în momentele dificile! Sperăm că totul va fi bine”.

„Nu vă miră faptul că camionul care s-a lovit în cortegiul 
Președintelui aparține firmei ”Avicola Floreni”, care la rândul ei 
are legături cu liberalul Valeriu Munteanu?

Și este drept faptul că fratele lui Munteanu – director adjunct al 
SIS, are la rândul său acces la informația secretă, inclusiv rutele 
cortegiului prezidențial (toate mașinile președintelui sunt dotate cu 
GPS, care transmit automat toată informația la SIS și la Serviciul 
Protecție și Pază de Stat (SPPS)?”

CE S-A ÎNTÂMPLAT CU ACCIDENTUL 
ÎN CARE A FOST IMPLICAT CORTEGIUL PREȘEDINTELUI?

VARIANTA IDEALĂ PENTRU ANUMITE SERVICII SPECIALE, 
SPECIALIZATE ÎN ACCIDENTE. LUÎND ÎN CALCUL TOATE 
CIRCUMSTANȚELE POLITICE, ACCIDENTUL ESTE OPȚIUNEA 
IDEALĂ PENTRU ELIMINAREA PREȘEDINTELUI

GRIGORE NOVAC: Doar o nulitate 
morală poate să se bucure de victimele 
unui accident

Este inuman să te bucuri de durerea unui om, dar și 
mai grav este cînd îi dorești moartea, a lui și a familei 
sale. Așa procedează numai mizeriile morale. În aceste 
zile unioniștii și diferiți activiști și membri de la PAS și 
PDA și-au arătat fața inumană.

Au dorit moarte de om, s-au bucurat de durerea fizică 
a rudelor sale, au făcut glume idioate, după cum le este 
nivelul. Accidentul în care a nimerit șeful statului a fost 
pentru ei un prilej de triumf dement și de linșaj psihologic. Repet, așa procedează 
mizeriile morale.

„Sau șoferul camionului a lovit în mod deliberat 
mașina Președintelui sau a fost un atentat, sau o in-
timidare.

Președintele și membrii familiei sale au rămas 
în viață ca prin minune din acest accident. Situația 
a fost salvată de șoferul experimentat al mașinii 
prezidențiale. Și dacă președintele ar fi fost ucis 
sau rănit grav în accident? Ar fi schimbat aceasta 
situația politică în ajunul alegerilor? Firește.

Cui încurcă Igor Dodon? Răspunsul îl putem da enumerând pe degetele de la 
o mână…

Regimului oligarhic de la guvernare. SUA și România…”

BORIS ŞAPOVALOV: Președintele 
a fost ținta unui atentat

REȚELELE SOCIALE: DANSURI PE MORMINTE
Imaginile filmate de camera de bord 

a mașinii din coloana oficială au făcut în-
conjurul lumii. Camionul companiei „Avi-
cola Floreni”, care a ieșit brusc de pe ban-
da sa de circulație, a izbit mai întâi mașina 
Președintelui, după care a lovit mașina 
ofițerilor de securitate. Ambele automobile 
din cortegiu s-au răsturnat. Într-o mașină se 
afla Igor Dodon cu mama sa, iar în a doua 
- unul dintre fiii săi. În accident au avut de 

suferit Președintele și mama sa, care a fost 
spitalizată imediat, fiul s-a ales doar cu o spe-
rietură – acesta a fost salvat de un ofițer de 
securitate. Șoferul camionului a ajuns la spital 
cu o contuzie.

Această situația nu numai că a șocat so-
cietatea moldovenească, ci a devenit motiv 
pentru o serie de suspiciuni: de la un simplu 
accident de circulație până la o tentativă asu-
pra șefului statului moldovenesc.

O SITUAȚIE PREMEDITATĂ?
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Bogdan ŢÎRDEA, 
doctor în politologie

ACCIDENT

Haideți să discutăm despre ceea ce s-a 
întâmplat în realitate pe 9 septembrie cu 
cortegiul Președintelui…

OCCIDENTUL ELIMINĂ ELITELE
În realitate, de la începutul anului 2018, 

Occidentul a început o operațiune masivă 
de curățire a regiunii de elita incomodă.

Pe 31 august 2018 a fost ucis șeful 
autoproclamatei DNR, Alexandr Zahar-
cenko.

Pe 8 septembrie, într-un accident ruti-
er a murit premierul Abhaziei, Ghenadie 
Gagulea. În cortegiul guvernamental a in-
trat un automobil, care a lovit frontal. 

NU AMINTEȘTE NIMIC?
Pe 6 septembrie, în accident nimerește 

Ion Ceban, fost consilier al lui Igor Do-
don, șeful fracțiunii PSRM în Consiliul 
Municipal Chișinău. S-a ales cu mai mul-
te traume. 

Pe 9 septembrie, în accident nimerește 
președintele Moldovei, Igor Dodon, fe-
ciorul și mama sa. Mașina, ca în clasica 
genului, a fost lovită de un camion. Toți au 
ajuns la spital… 

CUI ÎNCURCĂ PREȘEDINTELE?
Igor Dodon irită în mod clar Occiden-

tul. De multe ori s-a întâlnit cu Putin, a 
blocat exercițiile cu NATO, a promis că va 
revizui Acordul de Asociere, a cerut NATO 
să încheie un acord privind recunoașterea 
neutralității Republicii Moldova.

Dar, în ultimele luni, Occidentul era 
furios.

Pe 14 mai 2018, Moldova, la cererea 
lui Igor Dodon, a primit statutul de obser-
vator în cadrul Uniunii Economice Eurasi-

atice. Acest lucru a înfuriat Statele Unite.
La 7 august, Dodon a spus deschis 

Ambasadorului SUA că nu va promulga 
legea privind transferarea a 5 hectare de 
teren a Stadionului Republican pentru 
Ambasada SUA, chiar și sub amenințarea 
suspendării!

Pe 5 septembrie, Dodon a anunțat des-
pre vizita lui Erdogan la Chișinău, la în-
ceputul lunii octombrie. Acest lucru a fost 
perceput ca o sfidare, deoarece Erdogan se 

află în conflict cu SUA.
Răspunsul a urmat imediat. În 

dimineața zilei de 6 septembrie, ofițerii 
SIS - care este total condus de România, 
au reținut șapte profesori din rețeaua de li-
cee moldo-turce ”Orizont”. Aceștia au fost 
deportați în Turcia. Mass-media afiliată 
PAS, PPDA și a lui Usatîi l-au învinuit 
imediat pe Președinte, chiar dacă este bine 
cunoscut faptul că SIS se află sub contro-
lul Parlamentului și PDM. Se pare că au 
scopul să anuleze întrevederea cu Erdogan 
și să-l discrediteze pe Președinte.

Dar totuși, principalul motiv care a 
declanșat accidentul era unul geopolitic. 

Pe 7 septembrie, Dodon s-a întâlnit 
cu liderul regiunii transnistrene, Vadim 
Krasnoselski. Fiți atenți: părțile au confir-
mat că operațiunea de pacificare ruseas-
că este efectivă și trebuie să continue în 
formatul actual, în ciuda poziției oficiale 
a Chișinăului!!! Și în ciuda poziției Occi-
dentului, am spune noi.  

Și iată că peste o zi, Dodon a nimerit 
în accident!

DIN ÎNTÂMPLARE? POSIBIL
Dar iată încă o situație. Pe 18 mar-

tie 2009, Voronin și liderul Transnistri-

ei, Smirnov, au semnat la Moscova o 
declarație asemănătoare. Iar peste două 
săptămâni, Voronin a primit lovitura de 
stat din 7 aprilie și a fost alungat de la pu-
tere!

Pe Dodon se pare că au decis să-l în-
lăture altfel. Mai ales că pe 5 septembrie 
acesta a declarat că va participa la alege-
rile parlamentare în fruntea listei PSRM. 
Iar acest lucru riscă să aducă la victorie 
PSRM și să schimbe cursul…

Totodată, în acest context amintim că, 
la 12 septembrie era preconizată întîlnirea 
cu vicepremierul rus D. Kozac, reprezen-
tantul special al F. Ruse pentru relațiile cu 
R. Moldova. 

Cineva nu și-a dorit ca această întîlnire 
să aibă loc. Iată de ce accidentul s-a produs 
la 2 zile pînă la întrevederea planificată!

SERVICIILE SPECIALE NU DORM
Desigur că cea mai îndrăgită tehno-

logie a serviciilor speciale de a înlătura 

oamenii incomozi este imitarea unui acci-
dent. Sunteți în automobil, iar în fața voas-
tră vine o furgonetă în plină viteză…

Dacă aceasta nu ajută, atunci ”incomo-
dul” poate avea mai târziu un atac de cord 
sau o boală netratabilă. Ca la Hugo Cha-
vez, spre exemplu.

Apropo, șoferul camionului care a lovit 
automobilul Președintelui, este angajatul 
firmei ”Avicola Floreni”. Întâmplător de-
sigur, un fost ministru liberal – V. Mun-
teanu,  era învinuit anterior că lobează 
interesele anume acestei firme. Iar fratele 
său, R. Munteanu, e director adjunct la 
SIS, care cunoaște toate rutele cortegiului 
prezidențial. 

Și desigur întâmplător, acesta a lovit 
anume mașina Președintelui. Nu a lo-
vit automobilele poliției, a pazei sau alte 
mașini. Vezi tu, drumul era umed.

Totul a fost gândit până la ultimul 
detaliu. Traseul președintelui, bine cu-
noscut de oponenți (el o ducea pe mama 
sa acasă, la Sadova), pe un drum îngust, 
unde nu rămâne loc de manevre, cu folo-
sirea unui camion greu… Șansele de a ră-
mâne în viață erau egale cu zero. Situația 
a fost salvată de acțiunile corecte ale 
șoferului…

SLUGILE DEPARTAMENTULUI 
DE STAT SUA IES LA RAMPĂ 
În orice țară, când în accident nimerește 

familia Președintelui, de obicei oamenii în-
tregi la cap își exprimă îngrijorarea, com-
pătimirea. În cel mai rău caz, poți tăcea, cu 
riscul de a fi expus mâniei oamenilor.

În Moldova, slugile Departamentului 
de Stat, adică Sandu, Ghimpu  și Usatâi, se 
aflau în culmea fericirii. Atenție – toți au 
vociferat același text.

Adică, dacă cineva ar fi vrut să-l uci-
dă pe Președinte, acest lucru s-ar fi făcut 
ușor! Așa și este. Întrebați-l pe Fidel Cas-
tro, care a supraviețuit 637 de atentate. Sau 
pe Bashar Assad.

Maia Sandu, care în 2014 a încălcat 
singură limita de viteză, l-a învinuit de 
același lucru pe Președinte! Adică n-are ce 
merge cu viteză și să distrugă camioanele 
nevinovate.

Slugile PAS-DA și ale lui Usatâi au 
mers și mai departe. Cică, Președintele și-a 
înscenat accidentul pentru PR (piar).

Cică și-a luat pentru orice eventua-
litate mama și feciorul, s-a lovit în plină 
viteză de camion, s-a răsturnat cu mașina, 
a suferit traumatisme și vânătăi… Ce 
nu faci pentru rating. Dar aici apare o 
neconcordanță. În realitate, camionul a lo-
vit mașina Președintelui! Totodată, Dodon 
și așa are cel mai mare rating. La ce-i tre-
buie să organizeze asemenea spectacole? 

În toată lumea, cortegiile primelor per-
soane în stat circulă cu viteză mare. Acest 
lucru se face pentru a îngreuna posibilita-
tea unui atentat. Deoarece cu cât mai repe-

de se mișcă un obiect, cu atât este mai greu 
să nimerești în el. De asemenea, este mai 
greu să urmărești cortegiul…

ATENTAT ASUPRA PREȘEDINTELUI?

DESIGUR CĂ CEA MAI ÎNDRĂGITĂ TEHNOLOGIE A 
SERVICIILOR SPECIALE DE ÎNLĂTURARE A OAMENILOR 
INCOMOZI ESTE IMITAREA UNUI ACCIDENT. SUNTEȚI ÎN 
AUTOMOBIL, IAR ÎN FAȚA VOASTRĂ VINE O FURGONETĂ ÎN 
PLINĂ VITEZĂ…

ÎN ORICE ȚARĂ, CÂND ÎN ACCIDENT NIMEREȘTE FAMILIA 
PREȘEDINTELUI, DE OBICEI OAMENII ADECVAȚI ÎȘI 
EXPRIMĂ ÎNGRIJORAREA ȘI COMPĂTIMIREA. DAR, ÎN 
MOLDOVA, SLUGILE DEPARTAMENTULUI DE STAT SUA, 
ADICĂ SANDU ȘI USATÂI, SE AFLAU ÎN CULMEA FERICIRII.

VLAD BATRÎNCEA: Dacă în accident ar fi fost implicat liderul celor de „dreapta”, 
aceștia l-ar fi învinuit pe Dodon, Tiraspolul, Donbassul și personal pe Putin



SOCIALISTII

ISSN 1857-4629
Editat de ”Publicația Perioadică Socialiștii” S.R.L

Fondator - Partidul Socialiștilor 
din Republica Moldova

Ziarul este înregistrat la Camera 
Înregistrării de Stat la 15.03.2012 

cu nr. 1012600009380

Adresa redacției: Republica Moldova, MD-2005, 
mun.Chișinău, str. Columna, 148/1,

tel. 022-81-78-71, e-mail: info@socialistii.md

Redactor-șef
Gaik VARTANEAN Tiparul este executat la ”Edit Tipar Grup” S.R.L., 

mun. Chișinău, str. Feredeului, 4.
Com. nr.1046 Tiraj total  —  70 100ex.Paginare și design 

Alexandru AGHENIE

DE HAOS „PRO-EUROPEAN”

9 ANI 2009 - 2018
Zinaida GRECEANÎI:
Doar de noi depinde dacă Republica 
Moldova va fi păstrată pe harta lumii!

Irina 
LOZOVAN

Noi spunem „Ajunge!”. Noi 
spunem „Destul!”. Doar de noi de-
pinde dacă Republica Moldova se 
va păstra pe harta lumii. De fiecare 
dintre noi.

Cred că este important ca fieca-
re dintre noi să înţeleagă că, acum, 
în perioada de pînă la alegeri, ac-
tuala guvernare va împărţi multe 
pomene şi promisiuni. De modul 
în care vom şti să nu ne lăsăm ade-
meniţi de ele, de modul în care ne 

vom consolida şi vom sta umăr la 
umăr depinde rezultatul alegerilor 
şi viitorul nostru.

Socialiştii au în raioane o echi-
pă bună pe care au reuşit să o cre-
eze liderii noştri din teritorii. Sînt 
convinsă că împreună ne vom păs-
tra ţara!

Moldova are viitor!
Zinaida GRECEANÎI, 
Președintele PSRM 

Noi protestăm împotriva celor care au 
fost la guvernare în toţi aceşti nouă ani!

Vlad BATRÎNCEA:

Noi protestăm împotriva gu-
vernării oligarhice, criminale şi 
corupte. Ei au promis un „paradis 
european”, dar bătrînilor și celor 
tineri nu le-au fost asigurate locuri 
în acest paradis. Timp de nouă ani, 
ei au tot creat coaliţii şi alianţe. 
Aceşti oameni au votat împreună 
cu Plahotniuc, cu Filat, cu Ghimpu 
şi cu alţi criminali.

Nimeni din cei care în toţi aceş-
ti nouă ani au înjosit Moldova şi 
cetăţenii săi, nu trebuie să rămînă 
la putere. Aici, la Ocniţa, în nordul 

Republicii Moldova, noi spunem „Ajunge!” acestui teatru de pă-
puşi, acestor hoţi, bandiţi şi tîlhari. Ei trebuie să demisioneze. Ei 
trebuie să plece.  

VLAD BATRÎNCEA
Secretarul executiv al PSRM

DESTUL!

Primii şase candidaţi ai PSRM aprobaţi pe circumscripţiile uninominale

Aliona 
PILIPEȚCAIA 

№7 Soroca

Oleg 
CUCIUC
№35 Căușeni

Vladimir 
MIZDRENCO

№4 Rîșcani

Alexandru 
JOLNACI
№36 Ştefan-Vodă 

Sergiu 
GROZA 

№8 Florești№2 Ocnița și Dondușeni

SOCIALIŞTII ORGANIZEAZĂ ACŢIUNI DE PROTEST ŞI MITINGURI ÎN TOATĂ ŢARA 

SOCIALIȘTII – PARTID AL POPORULUI!

STOP ALIANȚELOR PENTRU INTEGRARE „EUROPEANĂ”!


