
SOCIALIȘTII – PARTID AL POPORULUI!

Cronica schimbării guvernuluiRezultatele alegerilor primarului general al Chișinăului

Pentru sărbătorile de iarnă, 625 mii de pensionari vor primi sprijin financiar în sumă de 700 de lei. 
Indexarea pensiilor - de două ori pe an.

Cum a fost ales noul guvern condus de Ion Chicu 
și de ce a fost demis guvernul Maiei Sandu? 

Primarul general, Ion Ceban și cea mai mare fracțiune 
din Consiliul Municipal sunt pregătiți să înceapă 
colaborarea. 

Președintele țării, Igor Dodon a înaintat 7 inițiative sociale importante, menite să sprijine categoriile 
de cetățeni care au cel mai mult nevoie de ajutorul statului. pag. 7

pag. 14 - 15pag. 8

BILANȚUL ALEGERILOR LOCALE GENERALE
Rezultatele obținute de PSRM: 2986 de consilieri în sate și comune, 326 de consilieri raionali 
și municipali, 206 de primari, inclusiv primarul general al municipiului Chișinău. pag. 12 - 13
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CRONICĂ

CREȘTEREA VENITURILOR 
CETĂȚENILOR 

TARIFE ȘI PREȚURI

EDUCAȚIA ȘI SERVICIILE MEDICALE DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 

Cu toții înțelegem că bugetul actual 
nu permite salarii și pensii mari pentru 
cetățeni, dar dacă este bine administrat, 
pot fi găsite soluții pentru o creștere trep-
tată a veniturilor, pentru protejarea catego-
riilor social-vulnerabile ca să demonstrați 
că într-adevăr vă pasă de oameni, că 
aveți o politică socială simplă, adecvată 
realităților din țară. Același lucru se referă 
și la pensii - cred că ar fi de mare ajutor 
pentru pensionari indexarea de două ori pe 
an a pensiilor, și nu doar o dată ca pînă în 
prezent.

Acestea sunt o povară pentru oa-
meni. Sunt situații în care se impune în 
mod justificat creșterea acestora, dar, în 
același timp, sunt situații în care acestea 
sunt mărite în mod artificial și fals, care 
au în spate diferite scheme frauduloa-
se sau incompetența unor instituții. De 
aceea, solicit să analizați profund dome-

niul și să luați cît mai rapid măsuri pen-
tru stoparea abuzurilor. Aici mă refer la 
desființarea monopolurilor, care duc la 
formarea abuzivă a prețurilor, stoparea 
schemelor de contrabandă și a altor fe-
nomene de acest gen. Oamenii manifes-
tă interes și îngrijorare deosebite față de 
acest domeniu și așteaptă soluții.

O preocupare permanentă a acestui guvern tre-
buie să fie calitatea educației și a serviciilor me-
dicale. O țară se poate mîndri, mai întîi de toate, 
prin nivelul de educație a copiilor și prin sănătatea 
cetățenilor, iar în acest sens, noua guvernare trebu-
ie să ofere cele mai bune soluții și condiții pentru 
oameni, inclusiv salarii majorate. Dacă este nevoie 
de reforme în aceste domenii, vă rog să fie reforme 
pentru oameni, astfel încît ei să poată beneficia de 
fiecare decizie a ministerelor Educației și Sănătății, 
fără a suferi cum s-a întîmplat sub conducerea altor 
guverne care închideau abuziv școli și spitale.

O atenție sporită trebuie acorda-
tă creșterii veniturilor, dar și atra-
gerii investițiilor străine. Fără bani 
nu putem nimic realiza din tot ce 
am menționat mai sus, dar banii vin 
doar atunci cînd avem o economie 
sănătoasă. Asta înseamnă că trebu-
ie să eliminați evaziunea fiscală și 
schemele frauduloase din economie, 
să dezvoltați mediul concurențial, să 
gestionați eficient banul public. 

PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA, IGOR 
DODON, A FELICITAT NOII MINIȘTRI PENTRU VOTUL 

DE ÎNCREDERE OBȚINUT DORINDU-LE SUCCES 
ÎN ACTIVITATEA RESPONSABILĂ ȘI A ENUMERAT 

AȘTEPTĂRILE CETĂȚENILOR DE LA NOUL GUVERN, 
ÎNAINTÎND O FOAIE DE PARCURS. PREȘEDINTELE 

S-A ARĂTAT CONVINS CĂ ACESTE AȘTEPTĂRI, DAR ȘI 
INIȚIATIVE, VOR FI SUSȚINUTE ÎN PARLAMENT.

PREȘEDINTELE ȚĂRII A ÎNAINTAT GUVERNULUI 
O FOIE DE PARCURS
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SECURITATEA 
CETĂȚENILOR 

CALITATEA DRUMURILOR PROMOVAREA UNEI POLITICI EXTERNE 
ECHILIBRATE ȘI EFICIENTE

Securitatea este la un nivel foarte scă-
zut. Ne confruntăm cu o creștere alar-
mantă a criminalității. Zilnic, pe străzi, în 
accidente, mor oameni. Din cauza modu-
lui deficitar în care a fost gestionată ac-
tivitatea Ministerului Afacerilor Interne, 
avem un haos pe dimensiunea siguranței 
cetățenilor. Și nu polițiștii sunt de vină, 
dar modul în care le-a fost organizată ac-
tivitatea și administrată instituția. Știu că 
la MAI sunt profesioniști, ei așteaptă un 
ministru care știe cum funcționează mi-
nisterul, și nu un showman, cum a fost 
în ultimele luni. În același timp, oamenii 
așteaptă să crească nivelul de securitate, 
vor să se simtă liberi și liniștiți în fiecare 
zi. Rog, ca în următoarele zile, patrulele 
de carabinieri să revină pe străzi pentru a 
asigura securitatea cetățenilor, astfel ca ei 
să se simtă liniștiți cînd vor vedea că are 
cine să se ocupe de securitatea lor. 

Drumurile rele din țară afectează nu 
doar confortul cetățenilor, dar și siguranța 
lor. Iată de ce solicit să tratați această pri-
oritate ca pe una de siguranță națională. 
În ultimele luni nu s-a făcut practic nimic 
în privința îmbunătățirii calității drumuri-
lor, ceea ce e foarte grav. Aveți termen de 
doua-trei luni ca să finalizați tot ce ține 
de documentație și proceduri necesare, 
iar odată cu sfîrșitul iernii, imediat ce va 
permite vremea, să demarați procesul de 
construcție și reparație a drumurilor. În-
cepînd cu luna martie, țara trebuie să devi-
nă un adevărat șantier unde se construiesc 
drumuri, se modernizează infrastructura. 

Implementarea Acordului de Asociere cu 
Uniunea Europeană rămîne o prioritate, la 
fel ca și restabilirea relațiilor și parteneria-
tului strategic cu Federația Rusă și cu SUA. 
Unii ar putea spune că acest lucru nu este o 
prioritate a cetățenilor, dar vă asigur că este 
una chiar foarte importantă, ținînd cont că 
avem atîția cetățeni moldoveni plecați peste 
tot în lume, și, totodată, avem nevoie de par-
teneriate externe consolidate pentru a face 
reformele necesare în țară. Acesta este poa-
te singurul domeniu în care guvernarea pre-
cedentă a înregistrat anumite progrese, însă 
acum trebuie consolidate și mai puternic 
relațiile cu vecinii noștri România și Ucrai-

na și cu partenerii strategici. Moldova este 
o țară europeană, dorim să preluăm bunele 
practici din țările europene dezvoltate și nu 
doar, în același timp, vrem sa construim un 
parteneriat mai solid cu vecinii noștri, să lă-
sam la o parte geopolitica și să ne bazăm 
în relația cu ei strict pe interesele și nevoile 
cetățenilor noștri. Am încredere că veți pro-
mova această politică externă echilibrată de 
care să beneficieze toți cetățenii, indiferent 
dacă sunt plecați la muncă în Rusia sau în 
Europa, indiferent de viziunile geopolitice. 
Republica Moldova nu face diferență între 
partenerii externi. Toți partenerii noștri ex-
terni sunt importanți.

CORUPȚIA, ABUZURILE, INECHITATEA 

S-a vorbit mult în ultimii ani, și chiar în 
ultimele 5 luni, despre reformarea sistemu-
lui justiției. Doar s-a vorbit, ATÎT. Asta e 
și problema guvernărilor noastre de pînă 
acum: toți au vorbit, dar nu au făcut nimic. 
Cei care au condus Guvernul în ultimele 5 
luni au mers pe aceeași cale, au elaborat do-
cumente care nici măcar nu au corespuns 
bunelor practici internaționale și Moldova 
a primit critici dure din partea Comisiei de 
la Veneția. Domnule ministru al Justiției, 
vă solicit ca în mod de urgență, să revizuiți 
proiectul de reformare a justiției, în stric-
tă conformitate cu recomandările Comisiei 
de la Veneția. Totodată, vă rog pe toți cei 
din Guvern să învățați din greșelile comi-
se în aceste 5 luni și să nu mai avem astfel 
de erori în organizarea concursurilor pen-
tru funcții importante, erori care au afectat 
grav imaginea și credibilitatea Guvernului, 

atît în plan intern, cît și în cel extern. De 
asemenea, vă încurajez să colaborați cu 
partenerii externi care sunt gata să ajute cu 
expertiza în reformarea justiției, dar și cu 
experții din societatea civilă. Această re-
formă trebuie să fie una din prioritățile de 
bază ale guvernării dumneavoastră, fiindcă 
fără o reformă reală a justiției nu veți putea 
obține rezultate pe termen lung nici în alte 
domenii, nu veți stopa fărădelegile din țară 
și toată munca va fi în zadar. Însă reforma nu 
trebuie făcută la televizor, prin show-URI, 
ci doar lucrînd la implementarea ei efecti-
vă. Cetățenii au nevoie nu de justiție tele-
vizată, dar de o justiție corectă. În același 
timp, dosarele de rezonanță și ilegalitățile 
constatate trebuie duse pînă la capăt, iar cei 
care au organizat scheme frauduloase și au 
prejudiciat bugetul de stat trebuie să stea la 
pușcărie.

„Țara intră în sezonul rece, este foarte im-
portant ca noul guvern să poată ține sub con-
trol creșterea prețurilor la serviciile comunale 
și la produsele alimentare. Succesul noului 
guvern este pentru noi, oamenii simpli, încre-
derea în viitor! Vrem ca ei să reușească!”  

Cristina Bacalu, vânzătoare

„Doamna Sandu a fost pentru noi, studenții, un ministru 
prost al educației, apoi a devenit un prim-ministru prost pen-
tru întreaga țară. Tinerii își doresc schimbări pozitive în țară și 
nu doar ca doamna Sandu să ne povestească frumos de la tele-
vizor cum îi merge ei bine. Noul guvern este un guvern format 
din tehnocrați și profesioniști. Sunt sigur că au un plan clar 
de acțiuni cum să scoată țara din criza provocată de doamna 
Sandu”.

Octavian Pînzari, student

„Guvernul precedent condus de Sandu, anula toa-
te inițiativele socialiștilor de indexare a pensiilor și 
a alocațiilor. Dar, doamna Sandu a încercat măcar o 
zi să trăiască din pensia noastră mizerabilă? Avem o 
mare speranță față de noul guvern! Sper că, măcar 
acum se va schimba în bine viața noastră și pensiile 
vor fi majorate”. 

Sofia Bodiu, pensionar 

SPERĂM CĂ NOUL GUVERN VA FACE 
VIAȚA CETĂȚENILOR REPUBLICII 

MOLDOVA MAI BUNĂ!

Locuitorii Moldovei speră ca odată cu venirea noului 
guvern, condus de Ion Chicu, situația din Republica 
Moldova se va îmbunătăți. Despre aceasta au relatat 
cetățenii corespondentului ziarului „Socialiștii”, care 
a aflat părerea lor cu privire la acest subiect.
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În luna februarie a aces-
tui an alegătorii ne-au 
oferit mandat să aducem 
schimbarea mult așteptată 
în calea pe care o parcurge 
Republica Moldova. Actu-
ala legislatură a obținut 
votul de încredere al oa-
menilor pentru a le face 
viața mai bună și pentru a 
scoate instituțiile statului 
din captivitatea corupției.

În luna iunie am dat do-
vadă de suficientă maturi-
tate și înțelepciune politică 
pentru a crea o majoritate 
parlamentară care să răs-
pundă așteptărilor din soci-
etate. Știm cu toții cu ce sa-
crificii, riscuri și eforturi am 
reușit atunci, formarea unei 
majorități parlamentare care 
a trezit flacăra speranței în 
inimile majorității cetățenilor.

Atunci, două forțe politice 
cu viziuni diametral opuse 
au confirmat faptul că politi-
ca este arta compromisului. 
Ne-am angajat împreună 

să construim un stat puter-
nic, în care cetățenii să se 
simtă protejați, să trăiască 
în bunăstare și să aibă în-
credere în ziua de mîine.

Ce s-a întîmplat că în doar 
cinci luni de zile, s-a ales 

praf din acel compromis po-
litic? De ce blocul ”Acum” a 
hotărît să spulbere speranța 
cetățenilor, să întoarcă spa-
tele partenerilor de coaliție 
și să trîntească zgomotos 
ușa?

În toată această perioa-
dă, echipa PSRM, a înde-
plinit toate angajamentele 
politice asumate la înce-
put de cale. A sprijinit fără 

ezitare, uneori pășind peste 
propriile ambiții politice și 
sacrificînd propriile convin-
geri, pentru a satisface pof-
tele blocului ”Acum”. Ne-am 
ghidat de fiecare dată doar 
de interesul public și de 
dorința de a susține proce-
sele democratice pe care le-
am lansat împreună.

La fiecare reproș, la fiecare 
săgeată aruncată din partea 
blocului „Acum” în adresa 
noastră, noi am răspuns cu 

toleranță și am lăsat atacuri-
le publice fără răspuns, doar 
pentru a asigura liniște și 
stabilitate actului de guver-
nare. 

La toate întîlnirile cu 
cetățenii și în numeroase-
le discuții cu susținătorii 
noștri trebuia să răspun-
dem la întrebarea: De ce 
nu răspundem cu aceeași 
agresiune cu care suntem 

tratați de partenerii noștri 
politici? Am spus de fie-
care dată că socialiștii nu 
sunt adepții politicii de 
mahala și nu s-au angajat 
într-o competiție pentru 
capital politic. Noi ne-am 
dorit o cooperare politică 
în interesul oamenilor, o 
cooperare politică bazată 
pe reforme.

Acum, în noile condiții 
politice, ne putem permite 
să oferim aprecieri și note. 
Și subliniez, nu noi am de-
cis să dăm foc la propria 
casă. Dimpotrivă noi am 
reacționat mereu ca niște 
pompieri, care de fiecare 
dată trebuiau să tempereze 
emoțiile, lipsa de diplomație 
și de bun simț al unor perso-
naje din fracțiunea blocului 
„Acum”. 

„Acum” să spunem lucru-
rilor pe nume. Noi le-am 
oferit întregul Cabinet de 
miniștri, toate pîrghiile pu-
terii - de la ministere, pînă 
la ultima agenție sau struc-
tură guvernamentală. Ei au 
cocoțat în funcțiile cheie 
rude, membri de partid, 
persoane cu probleme de 
integritate și au ambalat 
întreaga garnitură, cu CV-

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR SPRIJINĂ CREAREA
GUVERNULUI TEHNOCRAT

DE CE GUVERNUL BLOCULUI „ACUM” 
TREBUIE SĂ PLECE ȘI SĂ CEDEZE LOCUL UNUI GUVERN 

TEHNOCRAT, A RELATAT DEPUTATA PSRM, ADELA 
RĂILEANU ÎN CADRUL ȘEDINȚEI PARLAMENTULUI.

NOI LE-AM OFERIT ÎNTREGUL CABINET DE MINIȘTRI, 
TOATE PÎRGHIILE PUTERII - DE LA MINISTERE, PÎNĂ LA 
ULTIMA AGENȚIE SAU STRUCTURĂ GUVERNAMENTALĂ. 
EI AU COCOȚAT ÎN FUNCȚIILE CHEIE RUDE, MEMBRI DE 
PARTID, PERSOANE CU PROBLEME DE INTEGRITATE 
ȘI AU AMBALAT ÎNTREAGA GARNITURĂ, CU CV-URI ȘI 
DIPLOME DE HARVARD.
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Socialistul Vitalie Evtodiev, reprezentant al Partidului Socialiștilor 
din Republica Moldova, a obținut o victorie convingătoare pe 
data de 20 octombrie 2019, în cadrul alegerilor parlamentare 

noi în circumscripția uninominală nr. 48.

Socialistul Mihai Paciu va ocupa în Parlamentul Republicii 
Moldova, locul fostului deputat din fracțiunea PSRM, Ion 
Ceban, ales primar general al Chișinăului în turul doi al 
alegerilor locale din 3 noiembrie 2019.

MODIFICĂRI ÎN FACȚIUNEA SOCIALIȘTILOR DIN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA:
NOI DEPUTAȚI - VITALIE EVTODIEV ȘI MIHAIL PACIU

uri și diplome de Harvard. 
În doar cîteva săptămîni 
le-au scăpat de sub control 
prețurile, au declanșat ade-
vărate seisme în finanțele 
publice, au scos în stradă 
transportatorii, au desta-
bilizat securitatea publică 
și situația criminogenă.

În paralel, Guvernul nu a 
găsit timp să vină în Parla-
ment și în fața societății cu o 
strategie, sau o viziune clară 
de redresare a situației soci-
al-economice. Nu am văzut 
cel puțin o inițiativă care să 
vizeze păturile vulnerabile, 
sprijinirea mediului de afa-
ceri, sau proiecte pentru di-
asporă, care a susținut masiv 
fostul Guvern. 

Ce am urmărit în schimb? 
Concursuri și luptă pentru 
fotolii, care într-un final au 
culminat cu dorința prim-
ministrului de a pune mîna 
pe Procuratură. Ultimul gest 
al premierului, a stîrnit îngri-
jorare nu doar nouă, dar și 
majorității cetățenilor. Asta 
a fost ultima picătură și am 
avut cu toții de învățat o 
lecție din această istorie.

Domnilor, deputați. Acum 
suntem într-o nouă realitate 
politică. Riscul de a arunca 
țara în haos este unul foar-
te mare. Partidele politice 

trebuie să conștientizeze că 
nu mai putem continua cu 
experimente politice în de-
trimentul țării. Presiunea so-
cială este una enormă astăzi, 
iar oamenii nu așteaptă, dar 
cer de la clasa politică soluții, 
inițiative și acțiuni hotărîte 
care să scoată țara din incer-
titudine, din degradare.

Moldovenii din satele și 
orașele țării, nu trolii din Fa-
cebook, cer reforme ime-
diate, cer politici eficiente 
și echitabile și nu în ultimul 

rînd, ei cer justiție pentru ne-
dreptatea și ilegalitățile co-
mise în ultimii ani. 

Cabinetul Chicu vine 
într-o perioadă extrem 
de grea, în care cea mai 
mare problemă este cri-
za de încredere din partea 
concetățenilor noștri. El are 
obligația să ofere soluții și 
mecanisme pentru a majora 
pensiile și salariile, pentru a 
investi în spitale și școli, pen-

tru a repara drumurile, pen-
tru a reabilita casele de cul-
tură, mai ales cele din mediul 
rural, unde oamenii au ajuns 
să trăiască aproape ca în Evul 
Mediu.

Acest Guvern trebuie să 
știe că deasupra sa mereu 
va sta Sabia lui Damocle 
și orice pas greșit, orice 
decizie antipopulară, sau 
anticonstituțională va fi ta-
xată dur și imediat. Echipa 
PSRM va veghea cu strictețe 
activitatea acestui Cabinet 

de miniștri, dar totodată va 
oferi suport legislativ pentru 
realizarea programului de 
Guvernare.

Cabinetul Chicu, mai are o 
obligație în fața cetățenilor. 
Să promoveze o reformă re-
ală a justiției ținînd cont de 
toate recomandările Comisi-
ei de la Veneția și în strictă 
conformitate cu prevederile 
Constituției. Nu mai putem 
tolera concursuri compromi-

se și numiri în funcții pe alte 
criterii decît cele profesiona-
le.

Stimați colegi, 
PSRM se pronunță cate-

goric pentru o politică ex-
ternă echilibrată. Suntem 
siguri că o abordare similară 
va avea și Executivul, care va 
promova o diplomație co-
rectă și eficientă în relațiile 
cu partenerii strategici, 
Federația Rusă, Statele 
Unite, Uniunea Europeană, 
dar și cu vecinii. Dialogul cu 
partenerii străini trebuie să 
fie construit exclusiv în inte-
resul național al țării.

Pornind de la același inte-
res al țării, astăzi Parlamentul 
are misiunea să aleagă: ori 
aruncă țara în haos și insta-
bilitate, ori își asumă pe de-
plin grija pentru soarta aces-
tei țări și a cetățenilor ei.

Fracțiunea PSRM ale-
ge să sprijine o echipă de 
profesioniști în frunte cu Ion 
Chicu. Un Guvern tehnocrat, 
care nu este ancorat poli-
tic. Votul de încredere al 
fracțiunii socialiștilor, este 
oferit unei echipe care se 
angajează cu fermitate și 
curaj să guverneze într-o 
perioadă plină de provo-
cări. Nu va fi ușor, dar nu și 
imposibil!

PSRM SE PRONUNȚĂ CATEGORIC PENTRU O POLITICĂ 
EXTERNĂ ECHILIBRATĂ. SUNTEM SIGURI CĂ O ABORDARE 
SIMILARĂ VA CONTRIBUI LA REZOLVAREA PROBLEMELOR 
ECONOMICE ȘI SOCIALE ACUMULATE ȘI LA CONSOLIDAREA 
SOCIETĂȚII FRAGMENTATE.
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GUVERN TEHNOCRAT

SERGIU PUȘCUȚA
viceprim-ministru, ministru 

al Finanțelor

AURELIU CIOCOI
 ministru al Afacerilor Externe și 

Integrării Europene

ALEXANDRU FLENCHEA
viceprim-ministru pentru 

Reintegrare

VICTOR GAICIUC
ministru al Apărării

ANATOL USATÎI
ministru al Economiei 

și Infrastructurii

CORNELIU POPOVICI
ministru al Educației, Culturii și 

Cercetării

PAVEL VOICU
ministru al Afacerilor Interne

VIORICA DUMBRĂVEANU
ministru al Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale

FADEI NAGACEVSCHI
ministru al Justiției

ION PERJU
 ministru al Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului

DIRECȚIILE PRIORITARE 
DE ACTIVITATE ALE NOULUI GUVERN:

REFORMA JUSTIȚIEI

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 
ȘI SECURITATEA ENERGETICĂ

PROTECȚIA SOCIALĂ

EDUCAȚIA ȘI CULTURA

SECTORUL AGRAR

POLITICA EXTERNĂ

ORDINEA PUBLICĂ ADMINISTRAREA PUBLICĂ

BUGET

Revizuirea proiectului de reformare a justiției în 
strictă conformitate cu recomandările Comisiei de 
la Veneția și OSCE.
Numirea procurorului general în conformitate cu 
legislația în vigoare.
Anchetarea și urmărirea penală a persoanelor vino-
vate de furtul miliardului.

Crearea funcției de avocat al întreprinzătorilor.
Reducerea poverii administrative asupra afacerilor
Asigurarea funcționării sectorului termoenergetic în 
perioada rece a anului.
Asigurarea livrărilor de gaze pentru consumatorii din 
Moldova după 1 ianuarie 2020.

Modificarea cadrului de reglementare pentru 
a majora ajutorul social oferit pentru sezonul 
rece.
Sprijin financiar pensionarilor și beneficiari-
lor de ajutor social în perioada sărbătorilor de 
iarnă.
Sporirea salariului angajaților instituțiilor 
medicale incluse în sistemul de asigurări de 
sănătate.
Restabilirea programelor sociale anulate de 
guvernul anterior, inclusiv „Un doctor pentru 
tine” ș.a. 

Demararea consultărilor cu Consiliul Rec-
torilor din Moldova cu privire la elabo-
rarea Programului național de susținere a 
învățămîntului superior.
Finanțare prioritară a sportului cu potențial de 
calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Deblocarea exportului de produse agricole în 
Rusia cu extinderea listei de exportatori.
Stimularea investițiilor în sectorul agricol.
Stimularea dezvoltării sectorului zootehnic și 
a producerii mărfurilor cu valoare adăugată 
înaltă.

Colaborarea cu partenerii noștri tradiționali 
din Est și Vest în conformitate cu interesele 
naționale ale țării.
Realizarea în practică a Acordului de Aso-
ciere cu UE.
Restabilirea relațiilor strategice și reciproc 
avantajoase cu Federația Rusă.
Utilizarea beneficiilor oferite de statutul de 
observator în Uniunea Eurasiatică.
Atragerea susținerii politice pentru rezolva-
rea definitivă a conflictului transnistrean.
Recunoașterea internațională a neutralității 
Moldovei.
Interdicția de a face parte din partide poli-
tice pentru membrii serviciului diplomatic.

Acțiuni urgente de combatere a criminalității 
din țară.
Măsuri eficiente de micșorare a numărului 
de accidente rutiere.

Readucerea în ministere a tehnocraților, 
eliberați din funcții de fosta guvernare pe 
motive politice.

Elaborarea proiectului politicii bugetar-fiscale și dis-
cutarea acestuia cu comunitatea oamenilor de afaceri 
în vederea atragerii investițiilor.
Adoptarea Legii privind bugetul asigurărilor sociale de 
stat pentru anul 2020.
Aprobarea cadrului normativ necesar pentru încheierea 
contractelor cu furnizorii de servicii medicale ca parte 
a asigurării obligatorii de sănătate pentru anul 2020.

ION CHICU
prim-ministru

GUVERN
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Este plăcut cînd cineva are grijă de pensionari. 
În timpul vechiului guvern, aveam sentimentul că ei 
pur și simplu își bat joc de noi. Promisiuni perma-
nente și alocații jalnice pentru pensii, dar la televizor 
auzeam cum crește pensia în rîndul funcționarilor și 
parlamentarilor. Acum vreau să cred că situația s-a 
schimbat. Sunt fericită că se majorează pensia, dar 
și de ajutorul pentru sărbătorile de iarnă. Este atît 
de important pentru noi, pensionarii, care am mun-
cit toată viața, că nu ne uită la bătrînețe. Mulțumim 
Președintelui țării noastre pentru grija față de noi!

Raisa, 71 ani

Au promis, înseamnă că vor face. Socialiștii și 
Președintele au apărat mereu interesele cetățenilor, 
atît în sectorul social, cît și în sănătate, educație etc. 
Anume din acest considerent am votat pentru Par-
tidul Socialiștilor în toți acești ani. Ei i-au ajutat și 
pe producătorii noștri agricoli prin deschiderea pieței 
ruse. Și acum au început să își îndeplinească promi-
siunea - să majoreze salariile bugetarilor. Este foarte 
important ca oficialii să se gîndească la cetățenii lor, 
și nu la cum să-și „umple” buzunarul propriu. 

Nicolae C., 46 ani

Sunt participant în războiul din Afganistan. Sufăr 
de o boală gravă de mulți ani. Am fost foarte fericit  
cînd am auzit despre creșterea indemnizațiilor pentru 
veteranii de război. Mai ales că examinările perma-
nente și achiziționarea de medicamente necesită cos-
turi considerabile. Asistența materială, despre care a 
vorbit Președintele, măcar cu puțin dar mă va ajuta 
pe mine și pe tovarășii mei. Mă bucur că socialiștii 
promovează inițiative atît de importante, se gîndesc 
și au grijă de oameni.

Constantin P., 55 ani

PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA A PREZENTAT 
ȘAPTE INIȚIATIVE SOCIALE

Președintele țării, Igor Dodon a lansat 7 inițiative 
importante în domeniul social care vizează 
susținerea de către stat a celor mai vulnerabile 
categorii ale populației.

ȘAPTE INIȚIATIVE SOCIALE

Acordarea suportului unic pentru sărbătorile de iarnă. Astfel, 625 mii de 
pensionari vor primi cîte 700 de lei.

Indexarea pensiilor de două ori pe an. Începînd cu 2020, pensiile vor fi indexate 
de două ori pe an – primăvara și toamna. Numărul de beneficiari va fi de circa 
400 mii de persoane.

Majorarea cuantumului ajutorului pentru perioada rece a anului de la 350 la 
500 de lei. De asemenea, va fi extins numărul de familii beneficiare de acest 
ajutor de la 170 mii la 300 de mii.

Garantarea pensiei pentru o perioadă de 5 ani, în cazul decesului unuia 
dintre soți. Numărul aproximativ al celor care vor primi pensia este 2,9 mii de 
persoane.

Majorarea alocației lunare de stat pentru veteranii de război de la 100 la 
300 de lei, pentru participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității 
teritoriale și independenței Republicii Moldova și participanții la acțiunile de 
luptă din Afganistan. De acest ajutor vor beneficia circa 20,5 mii de persoane.

Majorarea indemnizației pentru tinerii specialiști din domeniul medical și 
farmaceutic. În cazul medicilor și farmaciștilor aceasta va crește de la 45 
000 lei la 120 000 lei, iar pentru personalul medical și farmaceutic cu studii 
medii – de la 36 000 lei la 96 000 lei. 500 de persoane vor beneficia de această 
indemnizație.

Majorarea salariilor în sectorul bugetar va constitui în medie 10%. Totodată, 
pentru unele categorii cum ar fi profesori și educatori, majorarea va fi de 17,6%, 
pentru bibliotecari și angajați în domeniul culturii - cu 30%, pentru asistenții 
sociali – cu 16%.
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În cadrul ședinței de constituire a Consiliului Mu-
nicipal Chișinău din 15 noiembrie, consilierii socialiști 
au anunțat despre formarea fracțiunii Partidului 
Socialiștilor din Republica Moldova în consiliul muni-
cipal. 

Președinte al fracțiunii a fost ales 
Serghei Afanasenko, vicepreședinți au devenit 

Dinari Cojocaru, Alexandr Odințov, 
Ludmila Polodiuc și Svetlana Popa.

Primarul general al capitalei, Ion Ceban a felicitat 
consilierii cu demararea activității în Consiliul Munici-
pal și a remarcat că va fi mult de lucru.

Ion Ceban a îndemnat consilierii să se 
concentreze pe rezolvarea problemelor 

orășenilor, pentru a schimba cît mai repede 
situația spre bine din capitală și suburbii.

Trebuie de remarcat că fracțiunea PSRM în CMC 
este cea mai numeroasă – 22 din 51 de consilieri!

Ion Ceban a anunțat prioritățile de bază  în prima etapă a 
activității sale în funcția de primar general al capitalei. Este vor-
ba despre adoptarea bugetului pentru anul viitor, pregătirea 
capitalei pentru sezonul de iarnă, lansarea programelor de 
investiții în infrastructură, demararea procesului de trans-
fer al primăriei pe platforme digitale. Acest lucru vizează atît 
procesele interne din primărie, cît și comunicarea cu orășenii, în-
cepînd cu obținerea informațiilor despre executarea bugetului, a 
planurilor și realizărilor obținute de preturile de sector și direcțiile 
primăriei, și terminînd cu statisticile privind problemele urbane 
(accidente, iluminarea, gestionarea proprietății și multe altele), 
cereri de soluționare a problemelor blocurilor, curților etc.

„Cu cît primăria va fi mai transparentă și mai eficientă, cu atît 
mai eficient și mai util va fi distribuit bugetul orașului, vor crește 
veniturile la buget, va crește încrederea investitorilor. Nu este ni-
mic complicat. Tot de ce este necesar, este voința politică. Iar noi 
o avem și vom merge înainte. Avem puțin timp, orașul și așa a 
pierdut foarte mulți ani ...”, a declarat Ion Ceban.

Imediat după validarea mandatului, Ion 
Ceban, așa cum a promis în campania 

electorală, și-a suspendat calitatea 
de membru al Partidului Socialiștilor. 

Acest fapt corespunde sloganului 
său - Chișinăul pentru toți! Cu toate 

acestea, vom reflecta activitatea 
primarului general al capitalei, 

deoarece el a fost înaintat de Partidul 
Socialiștilor și se bucură de sprijinul 
nu doar al majorității locuitorilor din 

Chișinău, ci și a celei mai mari facțiuni 
din Consiliul Municipal al capitalei - 

facțiunea PSRM.

FRACȚIUNEA PSRM ESTE CEA MAI NUMEROASĂ 

ÎN CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

NOUL PRIMAR GENERAL AL CHIȘINĂULUI 
ION CEBAN ȘI-A ÎNCEPUT ACTIVITATEA

Întîlnirea cu prim-ministru,
Ion Chicu

Întrevederea cu Președintele RM, 
Igor Dodon

Întrevederea cu ambasadorul 
SUA, Dereck J. Hogan

Întrevederea cu ambasadorul 
României, Daniel Ioniță

Întîlnirea cu ambasadorul Rusiei, 
Oleg Vasnețov

Ion Ceban stabilește relații de cooperare 
cu principalele instituții ale statului, 

precum și cu partenerii externi
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DEJA SE CUNOAȘTE UNDE PRIM-MINISTRUL RM VA ÎNTREPRINDE PRIMA SA VIZITĂ

Noul Prim-ministru al RM, Ion Chicu, va întreprinde prima sa vizită oficială 
în Federația Rusă.

Noul șef al cabinetului de miniștri a confirmat faptul că Rusia este unul 
dintre partenerii strategici principali ai țării noastre, din care motiv este 
important ca relațiile bilaterale cu Moscova să fie consolidate și la nivel 
de guverne. Dacă fostul premier Maia Sandu, în pofida așteptărilor 
cetățenilor Moldovei privind promovarea unei politici externe echilibrate, a 
ignorat demonstrativ FR, concentrîndu-se doar pe relațiile și contactele cu 
România și statele UE, noul guvern condus de Ion Chicu preconizează să 
poarte dialog nu doar cu Vestul, ci și cu Estul, iar parteneriatul strategic cu 
Federația Rusă este una dintre priorități.

Ion Chicu intenționează să întreprindă mai multe întrevederi și negocieri 
importante în capitala rusă. Printre chestiunile care necesită o soluționare 
serioasă și rapidă, el a menționat situația privind livrările de gaze naturale 
în Republica Moldova, exporturile de produse agricole moldovenești și 
problemele ce țin de transporturile de mărfuri.

INIȚIAL – LA MOSCOVA!

Ion Chicu: Vom promova o politică externă echilibrată

Igor Dodon – miniștrilor: Rezultatele trebuie să fie deja astăzi!

Noul guvern va promova o politică externă echilibrată, dar, tot-
odată, va respecta toate angajamentele pe care și le-a asumat Repu-
blica Moldova în raport cu partenerii externi, a afirmat noul prim-
ministru al RM, Ion Chicu.

- Drept priorități și obiective ale guvernului tehnocraților sînt in-
teresele Republicii Moldova, iar interesele țării pot fi realizate doar 
în cazul în care se poartă un dialog sincer cu partenerii externi, a 
menționat el.

Totodată, prim-ministrul a subliniat faptul că guvernul trebuie să 
reorganizeze urgent concepția și viziunea reformei justiției, pentru ca 

pe parcursul următoarelor două-trei zile, să expedieze din nou pro-
iectul către Comisia de la Veneția și, în cazul unui aviz pozitiv, să 
continuie evaluarea procurorilor și judecătorilor, așa cum a propus 
fostul cabinet de miniștri.

- Vor fi instituite comisii de evaluare din componența cărora vor 
face parte  experți cunoscuți pe plan mondial, procurori cu experiență 
de muncă în țări europene. Noi sperăm că în urma activității acestei 
comisii, sistemul justiției și procuratura vor fi curățate de elementele 
care au compromis totalmente acest sistem, a concluzionat prim-mi-
nistrul.

Președintele țării, Igor Dodon i-a fe-
licitat pe miniștri cu ocazia numirii în 
funcții de conducere, dorindu-le succe-
se întru binele poporului. Acest guvern 
este primul din ultimii 20 de ani care a 
fost creat fără o majoritate parlamentară 
și primul din anul 2001 care a obținut 
un număr record de voturi din partea 
deputaților parlamentului.

Igor Dodon i-a îndemnat pe miniștri 
să vină cît mai curînd cu propuneri 

concrete, fiindcă sînt mai multe ches-
tiuni care trebuie discutate în regim 
de urgență – este vorba despre refor-
ma justiției, pregătirile către sezonul 
de încălzire și livrările de gaze natu-
rale, securitatea cetățenilor și nivelul 
infracționalității.

 „Oamenii așteaptă rezultate, de 
aceea atenția guvernului și a miniștrilor 
trebuie să fie îndreptată către cetățeni, 
ei trebuie să comunice cu oamenii 

cel puțin o dată pe săptămînă. Noii 
miniștri nu sînt angajați politic, ei sînt 
profesioniști și trebuie să demonstreze 
prin fapte și nu prin cuvinte că sînt mai 
buni”, a menționat Dodon.

Șeful statului i-a mai asigurat pe 
miniștri de faptul că administrația 
Președintelui RM împreună cu deputații 
care le-au acordat votul de încredere, le 
vor oferi susținerea necesară pentru o 
activitate eficientă.
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BOGDAN ȚÎRDEA: CE A FĂCUT GUVERNUL SANDU 
PENTRU CETĂȚENII MOLDOVEI? NIMIC!

„La data de 8 noiembrie, 
fracțiunea PSRM v-a întrebat di-
rect: de ce ați înaintat Reforma 
Procuraturii fără consultări cu 
societatea civilă, chiar cu propri-
ii deputați? De ce nu ați înaintat 
acest proiect Comisiei de la Veneția? 
Sau ați știut că el va fi respins, la fel 
ca și concepția voastră de reformă 
a Justiției?”, a declarat deputatul 
Țîrdea de la tribuna parlamentului, 
adresînd întrebări dure premierului 
Maia Sandu.

Parlamentarul a subliniat fap-
tul că acțiunile premierului Sandu 
sînt considerate anticonstituționale 
chiar și de fostul ministru al justiției, 
Stanislav Pavlovschi, unul dintre 
fondatorii Partidului Politic „Platfor-
ma DA”.

Deputatul socialist a reamintit 
că anterior, partenerii de coaliție au 
adresat învinuiri, de nenumărate ori 
și neîntemeiat, precum că Partidul 
Socialiștilor subminează „reformele” 
pe care, chipurile, le realizează ca-
binetul de miniștri condus de Maia 
Sandu.

„Cum anume PSRM submi-
nează reformele voastre, dacă 
socialiștii au votat în parlament 
toate proiectele de lege înaintate 
de voi?!”, a întrebat Bogdan Țîrdea.

El a subliniat faptul că în prezent, 
întregul sistem al justiției din Mol-
dova este condus, practic, de actu-
alul cabinet de miniștri, ținînd cont 
de faptul că și funcția de ministru al 
Afacerilor Interne aparține lui Andrei 
Năstase, iar de facto, și Procuratura 

Generală este legată de el.
 „Guvernul a sărit în apărarea 

Curții Supreme de Justiție care 
este cuibul mafiei din justiție! Sau 
așa vedeți reforma? Cu mafia în 
frunte?”, a precizat deputatul so-
cialist, adăugînd că și aceasta este 
puțin pentru premierul Sandu și ea 
„dorește să-l sune personal pe pro-
curorul general”.

 „Deci, cine dintre noi încearcă 
să-și subordoneze justiția?”, a între-
bat Bogdan Țîrdea.

Deputatul a menționat că 
guvernul Maiei Sandu încear-
că în zadar să-l învinuiască pe 
Președintele RM, Igor Dodon, 
care critică acțiunile cabinetului de 
miniștri.

 „Ați mai spus că Dodon criti-
că guvernul! Voi dați Aeroportul 
Internațional Chișinău lui Rotschild, 
iar Dodon trebuie să vă laude?”.

Potrivit afirmațiilor deputatului 
socialist, premierul Maia Sandu a ui-

tat deja că anume Președintele țării, 
Igor Dodon a emis decretul cu privi-
re la numirea ei în funcția de prim-
ministru și a primit jurămîntul.

Parlamentarul a respins toa-
te învinuirile aduse Partidului 
Socialiștilor „în jocul necinstit” cu 
partenerii săi de coaliție.

 „Ați spus că jucăm pe sub 
masă. Dar domnul Diacov zice că 
îl contactați de trei ori pe zi! Iar 
deputații voștri se adresează către 
procurorul general cu rugămintea 
de a fi arestat Președintele țării! Vă 
pare normal?  Deci, cine joacă ne-
cinstit?”, a precizat Bogdan Țîrdea.

Potrivit deputatului, Maia Sandu 
afirmă că Partidul Socialiștilor ar fi 
speriat de așa-zisele „realizări ale 
guvernului”.

 „Și Maia Sandu are dreptate! 
Într-adevăr, ne sperie realizările 
guvernului. Pentru că ele există 
doar în rețeaua socială Facebook! 
Sînteți un guvern al Facebook-
ului și pentru Facebook. Dar nu 
și pentru cetățenii țării noastre!”, a 
menționat legislatorul.

Deputatul socialist și-a argumen-

tat această afirmație printr-o amplă 
analiză a acțiunilor cabinetului de 
miniștri condus de Maia Sandu.

 „În primul rînd, Ministerul 

Justiției a pregătit un proiect al 
reformei justiției care a fost res-
pins de Comisia de la Veneția și 
de Biroul OSCE pentru Instituțiile 
Democratice și Drepturile Omu-
lui, raportul ultimei instanțe fiind 
secretizat. Ministerul a anulat ilegal 
concursul pentru funcția de Procu-
ror General, pe care tot el l-a orga-
nizat, deși mai devreme l-a declarat 
foarte reușit! Și asta, pentru că nu 
a trecut un reprezentant al blocu-
lui ACUM. Pot să vă spun și cine!”, a 
remarcat deputatul despre acțiunile 
cabinetului de miniștri Sandu în do-
meniul justiției.

Potrivit legislatorului, guvernul 
Sandu a acționat la fel incapabil și în 
domeniul agriculturii.

 „Ministerul Agriculturii se 
face vinovat de faptul că cea mai 
mare parte a producției agrico-
le – aproape 90%! - a rămas anul 
acesta pe cîmpuri, deoarece nu a 
oferit producătorilor niciun leu și nu 
a trimis la acești fermieri necăjiți ni-
ciun funcționar de la ministerul de 
profil”, a subliniat deputatul socia-
list.

Bogdan Țîrdea a comunicat că în 
urma acestor acțiuni iresponsabile 
și neprofesionale, „în perioada iu-
lie-august, prețurile la legume și 
fructe au crescut cu 20-30%, in-
clusiv la roșii – 80%, cartofi – 30-
60%, fructe – 20-30%. Și ce face 
ministrul? (Propune de a fi serviți 
copiii cu must de poamă pentru a 
rezolva problema vînzării strugu-
rilor!) Nimic!”.

TOATE ACȚIUNILE ACTUALE ALE PRIM-MINISTRULUI, MAIA SANDU, 
CARE AU PROVOCAT CRIZA ÎN ȚARĂ, SÎNT DETERMINATE DE FAPTUL 
CĂ EA A CONȘTIENTIZAT CARACTERUL DEZASTRUOS AL PROPRIEI 
ACTIVITĂȚI, RATINGURILE ÎN CĂDERE ALE CABINETULUI DE MINIȘTRI, 
LIPSA VREUNEI PERSPECTIVE POLITICE PE FONDUL PIERDERII 
ALEGERILOR LOCALE DIN LUNA NOIEMBRIE CURENT.

Toate acțiunile guvernului Maiei 
Sandu în cele cinci luni de activitate 
au un caracter exclusiv dezastruos, 
ele nu au îmbunătățit nicicum 
viața cetățenilor Moldovei, ba 
mai mult, ambițiile personale ale 
prim-ministrului au pus în pericol 
democrația, stabilitatea și viitorul 
țării noastre. Despre aceasta a 
declarat deputatul socialist, Bogdan 
Țîrdea în discursul susținut la ședința 
parlamentului în cadrul căreia a fost 
dezbătută moțiunea de cenzură, 
înaintată de fracțiunea Partidului 
Socialiștilor.
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Deputatul socialist a menționat 
că nici Ministerul Economiei nu are 
o viziune proprie despre ceea ce se 
întîmplă în economia țării.

 „De la 1 ianuarie, nu s-a făcut 
nimic pentru soluționarea pro-
blemei privind aprovizionarea cu 
gaze naturale. Practic, țara nu este 
pregătită pentru iarnă. A blocat 
exporturile spre Rusia, deoarece 
n-a dorit să soluționeze cu rușii 
problema autorizațiilor de trans-
port. În consecință, transportato-
rii au declanșat proteste, iar celor 
de la minister le este în cot! N-a 
soluționat problema concesionării 
aeroportului, mai purtînd și nego-
cieri obscure cu Rotschild. Din luna 
mai, scad continuu exporturile în 
UE – în medie, cu 7,5%, iar în august 
– cu 13%! În iunie-august, volumul 
mărfurilor transportate a scăzut cu 
10%! Acesta este un indicator clar 
al stagnării în sfera de producție 
– nu ai ce transporta! Stagnează 
investițiile străine directe, sau nu e 
așa?”, a subliniat deputatul, referin-
du-se la acțiunile dezastruoase ale 
Ministerului Economiei.

Țîrdea s-a referit și la eșecul to-
tal al guvernului Sandu în domeniul 
juridic.

 „În cinci luni de activitate a MAI, 
nu a fost arestat niciun mafiot, con-
trabandist, raider!”, a subliniat Bog-
dan Țîrdea.

Deputatul a prezentat datele 
statisticii oficiale ale MAI, unde 
„timp de 10 luni, a fost înregistra-
tă o creștere a infracționalității: 
infracțiuni deosebit de grave – cu 
17,39%, comise de grupuri organiza-
te – cu 85,71%, omoruri – cu 57,14%, 
violuri – cu 63,33%, iar în accidente 
rutiere cu persoane traumatizate – 
cu 1500 de persoane.

Legislatorul a menționat și 
acțiunile dezastruoase ale Minis-
terului Finanțelor, care „n-a fost în 
stare să negocieze un program cu 
FMI în interesele țării, a acceptat 
creșterea de impozite și TVA, redu-
cerea programelor sociale. Culmea 
– propune majorarea impozitelor pe 

salarii, ceea ce va lovi dur în cetățenii 
săraci!”.

Deputatul socialist s-a mai referit 
la acțiunile nereușite ale Ministerului 
Protecției Sociale: „Ați tăiat tiche-
tele de masă, ați anulat adaosurile 
de 600 de lei la pensii, ați anulat 
programele sociale!”.

Bogdan Țîrdea a subliniat faptul 
că premierul Maia Sandu a decis să 
numească procurorul general con-
trolat de ea doar pentru a distrage 
atenția societății de la eșecurile din 
activitatea sa.

 „Zero arestări, zero reîntoarceri 
a activelor furate – aeroportul, mili-
ardul furat, Air Moldova, Tutun  CTC 
etc. Ignorarea protestelor transpor-

tatorilor și ale fermierilor, creșterea 
tarifelor pentru energia electrică – cu 
15 % în raioanele de nord ale țării și 
cu 6% - la Chișinău! Și ce a făcut gu-
vernul? Nimic!”, a subliniat deputatul 
socialist.

El a menționat că în comparație 
cu guvernul Maiei Sandu, Partidul 
Socialiștilor și Președintele Igor 
Dodon au venit cu un plan concret 
de acțiuni constructive, propunînd 
guvernului examinarea chestiunii 
privind indexarea pensiilor, pre-
cum și majorarea ajutoarelor so-
ciale și a îndemnizațiilor pentru 
persoanele cu dizabilități.

 „Însă guvernul respinge aceste 
propuneri, zice că FMI nu va oferi 

bani. Și abia în ziua demiterii vine 
cu majorări de pensii și îndemnizații, 
promițînd pensionarilor mașini 
Porshe!”, a declarat deputatul.

Țîrdea a menționat și caracterul 
mistic al creditelor și asistenței finan-
ciare din partea Uniunii Europene și 
al statelor donatoare, a căror deblo-
care ar fi fost posibilă datorită guver-
nului Sandu. „Aveți bani?”.

 „Aveți bani? Vă zic eu – nu aveți 
nimic. Doar declarații. Chiar nu vi-i 
milă de oamenii pe care-i mințiți 
în halul ăsta?”, l-a întrebat deputa-
tul socialist pe premier.

Bogdan Țîrdea a subliniat că ac-
tualele acțiuni ale prim-ministrului 
Maia Sandu, care au provocat cri-

za în țară, sînt din cauza că 
ea a conștientizat caracterul 
dezastruos al activității pro-
prii, ratingurile în cădere ale 
cabinetului de miniștri, lipsa 
vreunei perspective politice 
pe fondul pierderii alegerilor 
locale din luna noiembrie cu-
rent.

 „Drept urmare, dna San-
du a inițiat conflictul sperînd 
că va fi demisă și că pleca-
rea ei o va ajuta să scape de 
eșecuri! Ea dorește să sară 
din funcția de premier în cea 
de Președinte de țară!”, a mai 
spus Bogdan Țîrdea, adă-
ugînd că Maia Sandu încearcă 
să pară „victimă” în ochii ale-
gătorului  și nu un „premier 
slab”.

 „Un lucru este clar: 
ambițiile doamnei Sandu au 
pus în pericol democrația, 
stabilitatea și viitorul țării”, 
a subliniat deputatul.

 „Și ultima. Ați spus că 
nu negociați Justiția. Dar 

noi nu negociem valori, 
libertatea, dreptatea și 
egalitatea. Țara nu se vin-
de”, și-a încheiat discursul 
de la tribuna parlamentului 
deputatul PSRM, Bogdan 
Țîrdea.

BOGDAN ȚÎRDEA DESPRE EȘECURILE MAIEI SANDU
„ZERO ARESTĂRI, ZERO RESTITUIRI ALE ACTIVELOR FURATE – AEROPORTUL, 
MILIARDUL FURAT, AIR MOLDOVA, TOBACCO CTC ET. IGNORAREA 
PROTESTELOR TRANSPORTATORILOR ȘI FERMIERILOR, CREȘTEREA 
TARIFELOR LA ENERGIA ELECTRICĂ – CU 15% LÎN RAIOANELE DE NORD 
ALE ȚĂRII, CU 6% - LA CHIȘINĂU! ȘI CE A FĂCUT GUVERNUL? NIMIC!”

 „Era neplăcut să auzi și să vezi la TV toată trăncăneala guvernului despre geopolitică. Guver-
nul trebuia să se ocupe de soluționarea problemelor social-economice și nu de geopolitică. Cîte 
variante economice avantajoase au fost ratate de guvern din cauza că nu au dorit să implementeze 
proiectele economice cu CSI. Numai problema privind lipsa autorizațiilor pentru transportatori cît 
face! Ministerul Economiei a stricat toată treaba!”.

Valeriu C., transportator

 „Eu sînt fost colaborator al organelor de interne, însă nu-mi amintesc o asemenea dezordine, 
cum a fost la MAI pe vremea lui Năstase! În țară a crescut infracționalitatea, iar el instalează cruci-
fix la intrarea în MAI. Și de ce nu s-ar ocupa de eradicarea corupției în minister? Nu s-a prea auzit 
despre unele arestări ale polițiștilor corupți. Acest lucru este foarte necesar în sistemul MAI! Dar 
și al procuraturii și judecătoriilor! Guvernul Sandu s-a ocupat doar de imitarea reformei în acest 
domeniu. Sînt necesare acțiuni concrete și clare pentru curățarea sistemului de drept și a celui ju-
decătoresc din țară!”.  

Alexei Radu, pensionar

 „M-am săturat să aud mereu că guvernul 
Sandu doar reduce! De ce ei nu reduc salariile 
funcționarilor și ale judecătorilor și procurorilor 
corupți? De ce ei reduc doar programele sociale? 
Adică ajutorul statului pentru cetățenii săraci ai 
țării? Auzi mereu doar despre planurile lor de a 
majora impozitele la salarii. 

Și iarăși, din cauza aceasta au avut de suferit 
cei mai săraci cetățeni! Bine că au fost demiși, fără 
ei profesioniștii vor putea lucra în liniște!”.

Sandina, 
angajat în sfera bugetară

NOI AM OBOSIT 
DE LUCRUL DE MÎNTUIALĂ 

AL GUVERNULUI!

Reporeterul ziarului „Socialiștii” a rugat locuitorii 
Moldovei să-și expună opinia cu privire la activitatea 
guvernului Maiei Sandu.
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REZULTATELE ALEGERILOR GENERALE LOCALE OBȚINUTE 
DE PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

PRIMARII ORAȘELOR
CENTRE RAIONALE
• Briceni – GORODINSCHII Vitalii 
• Ocnița – ARTAMANIUC Victor 
• Soroca – PILIPEȚCHI Lilia
• Florești – GANGAN Iurie
• Criuleni – SCLIFOS Mihail
• Anenii Noi – MAȚARIN Alexandr
ORAȘE MICI 
• Vadul lui Vodă (mun. Chișinău) – ONOFRIICIUC Iurie 
• Vatra (mun. Chișinău) – DANILA Denis 
• Lipcani (raionul Briceni) – DUMENCO Evghenii 
• Cupcini (raionul Edineț) -  OSTAFICIUC Ivan 
• Frunze (raionul Ocnița) – COPEȚCHI Vladimir
• Costești (raionul Rîșcani) – GLASU Nelu 
• Biruința (raionul Sîngerei) – RUSU Valentina 
• Tvardița (raionul Taraclia) – POPOV Gheorghii
UTA GĂGĂUZIA
• Ciadîr-Lunga – TOPAL Anatolii
• Comrat – ANASTASOV Serghei

LOCALITĂȚI

ÎN206
Primarii socialiști 
AU CÎȘTIGAT

DE CONSILIERI DE SATE ȘI COMUNE

ÎN CONSILIILE RAIONALE 
ȘI MUNICIPALE

2986
326

Din partea PSRMБЫЛИ 
AU FOST ALEȘI

 DE REPREZENTANȚI AI SOCIALIȘTILOR

A fost desfășurată ședința lărgită a 
Consiliului Republican al PSRM, la care 
au participat și primarii aleși din partea 
PSRM, precum și președinții Consiliilor 
raionale, deputați ai Parlamentului RM, 
consilieri municipali.

La invitația PSRM, la ședința Consiliului 
Republican a participat Președintele RM, Igor 
Dodon.

În cadrul ședinței au fost examinate re-
zultatele alegerilor generale locale, precum 
și cele ale noilor alegeri parlamentare din 20 
octombrie. A avut loc un schimb de opinii 
privind rezultatele pe care le-a obținut echipa 
PSRM în fiecare raion.

Consiliul Republican a constatat faptul că 
Partidul Socialiștilor a obținut rezultate bune 
la aceste alegeri. Potrivit informațiilor oferi-
te de președintele PSRM, Zinaida Greceanîi, 
Partidul Socialiștilor a obținut, în total, cel 
mai mare număr de mandate – 326 la nivel de 
consilii raionale și municipale, inclusiv 22 de 
mandate în Consiliul Municipal Chișinău și 7 

mandate în Consiliul Municipal Bălți.
În patru consilii raionale – Briceni, 

Dondușeni, Ocnița și Taraclia – PSRM are 
majoritatea consilierilor care pot forma con-
ducerea raionului.

În prezent, sînt aleși deja șase președinți 
din raioane, reprezentanți ai PSRM.

Pe listele Partidului Socialiștilor au fost 
aleși 206 primari ai localităților, 2986 de con-
silieri ai satelor și comunelor.

Zinaida Greceanîi a menționat cu mîndrie 
victoria candidatului PSRM în Chișinău, unde 
Ion Ceban a devenit primar general.

Reprezentanții PSRM au devenit primari 
în opt centre raionale: Anenii Noi, Briceni, 
Criuleni, Comrat, Ceadîr-Lunga, Florești, 
Ocnița și Soroca.

La noile alegeri parlamentare, candi-
datul PSRM Vitalii Evtodiev a cîștigat în 
Circumscripția uninominală din Transnistria. 
Astfel, fracțiunea parlamentară a PSRM este 
constituită, în prezent, din 36 de deputați.
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PRIMARII SATELOR
MUNICIPIUL CHIȘINĂU  
• Colonița – ZAPOROJAN Angela                   

 
MUNICIPIUL BĂLȚI  
• Sadovoe – BUZURNÎI Serghei    

GĂGĂUZIA  
• Cotovscoe – PALIC Gheorghi   
• Beșalma – MOȘ Valerii   
• Gaidar – KIOSEA Ilia    
• Svetlîi – FILICEACOV Pavel   
• Chirsova – SAPUNJI Serghei   
• Chioselia Rusă – GOSPODINOV Gheorghii
• Congaz – ESIR Mihail     
• Chiriet-Lunga – KAIKÎ Valentina 
• Cazaclia – UZUN Anatolii 
• Ferapontievca – JELIHOVSCAIA Tatiana 
• Congazcicul de Sus  – IKIZLÎ Dmitrii  

RAIONUL TARACLIA  
• Valea Perjei – NEGRUȚA Ivan   
• Novosiolovca – JENTICA Ecaterina   
• Balaban – MUNTEANU Nicolai   
• Aluat – BOBICI Anatol    
• Budăi – TERZI Galina
• Corten – CARADJOV Dmitrii
• Albota de Jos – TATARU Vitalii 
• Albota de Sus – TATARESCU Alexandr       

 
RAIONUL BRICENI  
• Cotiujeni – URSU Mihail     
• Bogdănești – MILENCO Victoria 
• Balcăuți – GRECICA Valerii   
• Mihăileni – COTIUJANSCHII Radislav  
• Colicăuți – ȚAPU Lilian    
• Medveja – OSTAFII Anatolii    
• Slobozia-Șirăuți – IAȚUC Tatiana
• Mărcăuți – Lisiuc Oleg 
• Trebisăuți – GROSSU Valentin 

RAIONUL OCNIȚA  
• Unguri – CUHARI Ivan    
• Bîrnova – SCUTELINIC Valeriu   
• Sauca – JITARI Iraida     
• Călărașeuca – PAPUȘA Vasilii   
• Corestăuți – PISARCIUC  Boris
• Grinăuți-Moldova – CEBOTARI Alla 

RAIONUL EDINEȚ  
• Șofrîncani – PRISEAJNIUC Vladimir  
• Ruseni – USTUROI Denis    
• Brătușeni – ANDRUH Mihail   
• Alexeevca – STRUC Mihail
• Terebna – ȚÎȚANU Valentin 
• Goleni – MELNIC Victor    

RAIONUL DONDUȘENI  
• Arionești – BEȚIVU Victor   
• Pocrovca – RÎLSCHII Ivan  
• Tîrnova – CEBOTARI Valentin 
• Dondușeni (sat) – ZLOI Vladislav
• Teleșeuca – DABIJA Victor   
• Sudarca – LISNIC Anatolie    
• Cernoleuca – MAZUREAC Ala    
• Crișcăuți – SEMENIUC Alina   
• Horodiște – BURCATÎI Boris
• Baraboi – COTORCEA Leonid 
• Briceni (sat) – JITARI Oleg   

RAIONUL SOROCA  
• Șeptelici – ANDRIUȚA Victoria  
• Oclanda – VACARI Lidia    
• Hristici – ALEXEI Ivan    
• Băxani – PERETEATCU Ghenadie 
• Vădeni – DOBROVOLSCHI Veaceslav
• Vasilcău – GOLUB Fiodor
• Bulboci – CRÎȘMARI Filip
• Nimereuca – ZUBCA Andrei 
• Volovița – COLESNIC Iulian 
• Bădiceni – AVORNICIȚA Marin 

RAIONUL DROCHIA  
• Maramonovca – CUBEI Vasile  
• Șuri – TURCULEȚ Petru
• Hăsnășenii Noi – CARASENI Roman
• Popeștii de Jos – GUSACINSCHI Ion
• Pervomaiscoe – VACARI Raisa
• Baroncea – PORCESCU Rodica
• Cotova – BERLADEAN Ion 
• Hăsnășenii Mari – BOLOGA Tatiana 
• Palanca – TRĂISTARU Ion 
• 
•  RAIONUL RÎȘCANI  
• Singureni – STOICA Leonid
• Văratic – MOTELICĂ Dumitru
• Nihoreni – MACOVEI Constantin
• Corlăteni – BACIU Anatolie
• Vasileuți – BURDEINAIA Marina
• Malinovscoe – MITROFAN Valeri 
• Răcăria – NADULIȘNEAC Valentina 
• Braniște – ROLINSCHI Vasili 
• Sturzeni – SCRIPLIUC Veaceslav  

RAIONUL GLODENI  
• Iabloana – Mîrza Ghenadie  

 
RAIONUL FLOREȘTI  
• Zăluceni – PRISACARI Stepan  
• Cunicea – CORNIENCOVA Tatiana  
• Nicolaevca – MALAI Sergiu  
• Alexeevca – MÎȚA Pantelei
• Japca – PASCARI Leonid
• Roșietici – ODAJIU Petru 
• Cuhureștii de Sus – LUPAN Valeriu 
• Băhrinești – COVALENCO Victor
• Tîrgul Vertiujeni – FRANȚUZ Feodosie
• Cuhureștii de Jos – POTORAC Iurie 
• Vertiujeni – ISTRATUC Ivan 

RAIONUL FĂLEȘTI  
• Pietrosu – GRĂDINARI Ghenadie  
• Pînzăreni – COJOCARU Raisa
• Năvîrneț – GĂINĂ Adrian
• Albinețul Vechi – ȚARANU Alla
• Hiliuți – BÎLICI Ivan 
• Egorovca – ARAMĂ Ruslan 
• Ciolacu Nou – HÎRBU Lilia
• Hîncești (sat) – BARARU Oxana

RAIONUL SÎNGEREI  
• Dobrogea Veche – RAHMANOV Victor  
• Tăura Veche – IVASCHIV Iraida  
• Prepelița – PLEȘCA Mihail  
• Bilicenii Vechi – GUZUN Ala  
• Izvoare – CLIPCA Nadejda 
• Sîngerei Noi – GUȚU Galina 

RAIONUL ȘOLDĂNEȘTI  
• Fuzăuca – PÎNZARI Anatolie   
• Găuzeni – CEPRAGA Boris
• Alcedar – GORILA Serghei
• Chipeșca – BOTEZAT Alexandru 
• Mihuleni – COJOCARU Andrei 

RAIONUL REZINA  
• Sîrcova – TCACI Ivan     
• Bușăuca – DONICA Mihail    
• Pereni – MARCHITAN Dumitru
• Saharna Nouă – MACRII Victor
• Lalova – IFTODI Veaceslav 
• Cogîlniceni – POPEL Vasile 

RAIONUL TELENEȘTI  
• Tîrșiței – SÎRBU Nicolae

RAIONUL UNGHENI  
• Unțești – SOROTINSCHI Nicolae
• Alexeevca – BUJOR Vitalii
• Negurenii Vechi – COZARIUC Adrian 
• Agronomovca – GROSU Vasile
• Costuleni – RUDICOV Andrei 
• Valea Mare – ANTOCI Alexei 
• Pîrlița – NISTOR Liudmila   

RAIONUL CĂLĂRAȘI  
• Hîrjauca – MANUIL Vasile
• Vărzăreștii Noi – MOISEI Grigore
• Căbăiești – CRUDU Vasile  

 
• Buda – TIMOFTE Tatiana   
• Pitușca – TATARU Vasile
• Rădeni – CASIAN Oleg 
• Țibirica – IURCU Ion 
• Dereneu – REVENCO Vasile

RAIONUL ORHEI  
• Zahoreni – COJOCARI Vasilii   
• Podgoreni – BERNEVEC Alexandra
• Mitoc – COJOCARI Alexei 

RAIONUL DUBĂSARI  
• Doroțcaia – BERZAN Valeriu    
• Coșnița – GAFELI Alexei    
• Corjova – OPREA Sergiu     
• Molovata Nouă – GAZEA Oleg    
• Pîrîta – SOLTAN Iurie     
• Oxentea – RUSU Valeriu 

RAIONUL CRIULENI  
• Dolinnoe – ȚELIȘCEV Pavlina   
• Coșernița – TIPA Feodor  
• Bălțata – PEREPICICA Vadim  

RAIONUL HÎNCEȘTI  
• Fîrlădeni – BARBOS Pavel    
• Cotul Morii – MERZÎNCU Mihail  
• Onești – ROTARU Iurie 
• Nemțeni – CAMBUR Dumitru 
• Pașcani – STROPȘA Eugeniu 
• Bujor – AGACI Ion 

RAIONUL ANENII NOI  
• Zolotievca – ILIȘOV Vladimir    
• Ochiul Roș – OSTAPENCO Maria    
• Țînțăreni – BULGARU Vadim
• Chirca – CRANGACI Vitalie
• Bulboaca – BERZOI Ion 
• Ciobanovca – CUȘNIR Valina 
• Roșcani – MORARI Constantin 

RAIONUL CĂUȘENI  
• Copanca – CUȚARI Afanasii    
• Plop-Știubei – ILIEV Denis    
• Pervomaisc – CURUCI Valeri

RAIONUL ȘTEFAN-VODĂ  
• Brezoaia – BELOUS Alexandr    
• Carahasani – CIOBANU Oleg 

RAIONUL CIMIȘLIA  
• Troițcoe – DUMANOVA Taiana
• Porumbrei – SCROB Natalia 
• Valea Perjei – PALAMARU Ion 

RAIONUL BASARABEASCA  
• Iserlia – ROTARI Liudmila 

RAIONUL LEOVA  
• Sărata Nouă – GORGOS Tatiana    
• Colibabovca – ISCHIMJI Ivan    
• Romanovca – ZAHARIA-LAVRIC Indira   
• Tomaiul Nou – NACOV Iaroslav    
• Sărăteni – PRIDA Igor    
• Sărățica Nouă – RAEVSCHI Mihail  
• Cazangic – TIMOTIN Vasile

RAIONUL CANTEMIR  
• Cîșla – ARTIMENCO Igor  
• Plopi – TODOROV Anatoli   
• Stoianovca – BARBAROV Ivan   
• Antonești – ISAC Ion     
• Cîietu – PASLARI Dmitri 
• Gotești – BOLOCAN Romeo 
• Enichioi – ABABII Serghei
• Sadîc – PORUMBESCU Ilie    

RAIONUL CAHUL  
• Chioselia Mare – SARIOGLO Gheorghe   
• Borceag – RUSU Tatiana     
• Moscovei – VOLCOV Stepan    
• Cîșlița-Prut – VALACHI Alexandr
• Andrușul de Jos – LEONTE Constantin 
• Lebedenco – CANDJA Elena
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CRONICĂ

Maia Sandu și Olesea Stamate au provocat criza politică în țară

BLOCUL ACUM A REFUZAT SĂ RESPECTE ACORDUL SEMNAT 
CU PARTIDUL SOCIALIȘTILOR

6 NOIEMBRIE

8 NOIEMBRIE

8 NOIEMBRIE

Ministrul Justiției Republicii Moldova, Olesea Stamate, a anulat rezul-
tatele concursului pentru selectarea candidaților la funcția de procuror 
general, samovolnic, fără niciun motiv. Concursul respectiv a fost organizat 
de Ministerul Justiției și tot MJ a aprobat componența comisiei pentru selecta-
rea candidaților. Anulînd rezultatele concursului, guvernul și-a asumat răspun-
derea în fața parlamentului pentru noua modificare a Legii Procuraturii.

Astfel, conform amendamentelor legii, prim-ministrul Maia Sandu, de una 
singură, din propriul moft, intenționa să selecteze candidații la funcția de pro-
curor general. Partidul Socialiștilor și Președintele Republicii Moldova, 
Igor Dodon, s-au declarat categoric împotriva unei asemenea decizii, în-
demnînd să se renunțe la controversatul proiect de lege. Însă Maia Sandu 
a refuzat să facă acest lucru.

Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republi-
ca Moldova a purtat negocieri cu alte fracțiuni din componența 
majorității parlamentare, cu prim-ministrul Maia Sandu, pre-
cum și cu șeful statului Igor Dodon. În cadrul acestor negocieri, 
deputații socialiști au propus guvernului să renunțe la proiectul de 
lege care încalcă atît Constituția Republicii Moldova, cît și acordul 
semnat anterior de ambele fracțiuni.

Este vorba despre acordul politic care a fost semnat în luna sep-
tembrie curent de către deputații socialiști și deputații blocului ACUM 
în care au fost menționate direcțiile de bază ale activității guvernării, 
inclusiv reforma justiției, combaterea corupției, precum și acțiunile 
comune, coordonate, în acest sens. Respectivul acord, semnat și de 
prim-ministrul Maia Sandu, a fost încălcat de nenumărate ori de către 
reprezentanții blocului ACUM și de prim-ministru, în particular.

La rîndul său, fracțiunea PSRM a respectat toate condițiile acordu-
lui și a susținut guvernul Sandu în toate inițiativele incluse în progra-
mul de activitate al cabinetului de miniștri.

Astfel, la 8 noiembrie, la 
ședința specială a parlamentului, 
fracțiunea Partidului Socialiștilor 
a exprimat vor de neîncredere gu-
vernului Maiei Sandu în legătură 
cu asumarea răspunderii pentru 
proiectul de amendamente la Le-
gea Procuraturii.

Deputatul Vasile Bolea a citit, 
de la tribuna parlamentului, votul de 
neîncredere: „Guvernul Republicii 
Molova a încălcat principiile demo-
cratice de bază, a ignorat normele 
generale privind numirea procuroru-
lui general independent, Constituția 
țării și opinia Comisiei de la Veneția. 
Proiectul de lege cu privire la amen-
darea Legii Procuraturii înaintat de 
guvern prezintă un pericol serios 
pentru independența procuraturii și 
politizează această instituție. Acest 
document ar fi transformat viitorul 
procuror general într-o marionetă în 
mîinile prim-ministrului”.

Vasile Bolea a atras atenția asu-
pra faptului că prim-ministrul a pro-

pus proiectul de lege pe furiș, pe la 
spate, prin aceasta ignorînd opinia 
celei mai mari fracțiuni parlamen-
tare a PSRM, compusă din 36 de 
deputați.

 „În primul rînd, au fost schim-
bate regulile de joc în timpul jocului 
– așa acționa Plahotniuc. În al doi-
lea rînd, acordul pur și simplu a fost 
rupt – așa proceda Filat. În acțiunile 
Maiei Sandu putem vedea o simbi-
oză dintre Plahotniuc și Filat”, a 
menționat deputatul PSRM.

Socialiștii menționează 
importanța reformei justiției și ex-
cluderea influenței politice asupra 
organelor judecătorești și a procura-
turii. Ei sînt convinși că și prim-mi-
nistrul, și ministrul Justiției au decis 
să satisfacă interesul exclusiv poli-
tic prin a dăuna interesului general 
al societății. În urma unei astfel de 
fraude politice, guvernul, care a în-
cercat să-și subordoneze procuratu-
ra, trebuie să fie demis, subliniază 
socialiștii.

SCHIMBAREA GUVERNULUI: CE S-A ÎNTÎMPLAT!

VOTUL DE NEÎNCREDERE ACORDAT GUVERNULUI
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Președintele țării, Igor Dodon a inițiat consultări cu toate 
fracțiunile parlamentare – PSRM, Blocul ACUM, PDM, 
Partidul ȘOR, pentru a identifica căile de ieșire din criza 
politică.
Primii la discuții cu Președintele au venit socialiștii în frunte 
cu președintele PSRM, Zinaida Greceanîi. După consultări, 
fracțiunea PSRM a făcut o declarație pentru presă:

Consultările Președintelui cu fracțiunile parlamentare

A fost votat un nou cabinet de miniștri în frunte cu Ion Chicu

„Propunem oficial blocului ACUM să creăm o nouă majoritate parlamentară, 
dar cu condiții noi, ce presupun o nouă structură guvernamentală, nu cum a fost 
pînă acum, cînd toată răspunderea pentru guvern și-a asumat-o blocul ACUM. În 
plus – un nou candidat la funcția de prim-ministru. Este poziția noastră oficială”, a 
declarat Zinaida Greceanîi.

Reprezentanții blocului ACUM au declarat, la rîndul lor, că pot propune PSRM 
formarea unui nou guvern doar în frunte cu Maia Sandu.

Pentru noul guvern condus de Ion Chicu au votat 62 de deputați.

Pe data de 12 noiembrie, la ședința Parlamentului 
Republicii Moldova, Guvernul condus de prim-
ministrul Maia Sandu, a fost demis. Pentru 
moțiunea de cenzură înaintată de Partidul 
Socialiștilor au votat 62 de deputați.

Căderea 
guvernului Sandu

12 NOIEMBRIE

Fracțiunea PSRM 
începe formarea 
unui nou guvern tehnocrat

13 NOIEMBRIE

După consultările cu fracțiunile 
parlamentare, Președintele Re-
publicii Moldova a constatat că 
PSRM și ACUM sunt în imposibi-
litatea de a propune un prim-minis-
tru, PDM nu dorește să facă alianță 
cu nici unul din cele două partide, 
iar Partidul ȘOR vrea alegeri anti-
cipate.

Reieșind din aceasta, 
Președintele a anunțat despre deci-
zia de a înainta Parlamentului spre 
examinare propunerea sa pentru 
funcția de prim-ministru al Repu-
blicii Moldova.

„Candidatura pe care o înaintez 
pentru funcția de prim-ministru este una acceptabilă pentru toți deputații din 
Parlament, deoarece este un profesionist de carieră și un om cu o experiență 
bogată în domeniul politicii economice și sociale, capabil să asigure o viață 
mai bună pentru cetățeni”, a spus Igor Dodon.

„Insistența colegilor din ACUM pe formarea unui Guvern similar celui 
demis, cu același premier este ridicolă și denotă un infantilism politic și o 
lipsă de abordare constructivă, conciliantă. 

În aceste circumstanțe politice, sociale și economice, Partidul Socialiștilor 
este nevoit să ia o decizie care va asigura în primul rînd siguranța țării, stabi-
litatea internă și beneficiul cetățenilor.

Partidul Socialiștilor declară că va susține inițiativa Președintelui țării 
Igor Dodon de a fi creat un Guvern minoritar, format din profesioniști, din 
oameni apolitici și tehnocrați, care să asigure buna dezvoltare a Republicii 
Moldova.

Totodată, anunțăm că nu vom crea o altă Coaliție sau Alianță cu alte 
fracțiuni din Parlament. Următorul Guvern va fi unul tehnic, nu politic. Cu 
toate acestea, deși va fi apolitic, Guvernul va avea toate împuternicirile să 
implementeze proiectele economice și sociale ale PSRM.

Acesta trebuie să fie un Guvern care nu va fugi de responsabilitate, nu va 
căuta să se victimizeze și nu va lua decizii anticonstituționale”. 

Igor Dodon a înaintat candidatul
 pentru funcția de prim-ministru

14 NOIEMBRIE

13 NOIEMBRIE
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