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ÎN CINE 
AU ÎNCREDERE 

CETĂȚENII 
MOLDOVEI?Președintele Republicii 

Moldova, Igor Dodon, 
lansează mai multe inițiative 
și proiecte de susținere a 
cetățenilor și de dezvoltare 
a infrastructurii: începînd 
cu plata indemnizațiilor 
pînă la iluminarea tuturor 
satelor, gazificare, reparația 
drumurilor etc.

Partidul Socialiștilor din 
Republica Moldova continuă 
să fie un partid al poporului, 
care exprimă voința marii 
majorități a cetățenilor din 
țara noastră.

Asociația Sociologilor 
și Demografilor din Moldova 
a publicat rezultatele unui 
sondaj de opinie:
- în cine au cea mai mare 
încredere cetățenii Moldovei?
- cine conduce ratingul 
formațiunilor politice?
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CONSOLIDAREA STATALITĂȚII 
REPUBLICII MOLDOVA.

DEZVOLTAREA REGIUNILOR.

O ECONOMIE DEZVOLTATĂ 
ȘI ECHITATE SOCIALĂ.

GARANTAREA STATUTULUI 
DE NEUTRALITATE AL REPUBLICII MOLDOVA.

MEDICINĂ ȘI EDUCAȚIE DE CALITATE.

PACE INTERETNICĂ.

PROTEJAREA ORTODOXIEI 
ȘI A VALORILOR FAMILIALE.

POLITICĂ EXTERNĂ ECHILIBRATĂ.

PRIORITĂȚILE  PSRM
pentru anul 2020
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PRIORITĂȚILE PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova în-
cepe anul 2020 ca fiind cel mai mare partid parlamen-
tar care a demonstrat o responsabilitate foarte mare 
în momente critice pentru țară. Pentru prima dată, 
reprezentanții PSRM ocupă funcțiile de președinte și 
vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova. 
Candidații înaintați din partea PSRM conduc muni-
cipiul Chișinău, Autonomia Găgăuză, 21 de raioane, 
19 orașe, inclusiv nouă centre raionale, 190 de sate.

Astfel, în Moldova s-a creat o situație istorică fără 
precedent. Pentru prima dată, Președintele Repu-

blicii Moldova Igor Dodon, ales de întregul popor, 
a obținut posibilitatea de a acționa fiind susținut de 
majoritatea parlamentară. Acest lucru va crea condiții 
pentru a realiza transformările economice și sociale 
necesare în țară.

Ținînd cont de toate acestea, PSRM a susținut 
inițiativa Președintelui țării, Igor Dodon de a for-
ma un guvern apolitic tehnocrat, în frunte cu Ion 
Chicu. Noi apreciem pozitiv primii pași pe care i-a 
întreprins guvernul Chicu în primele două luni ale 
activității sale.

Consolidarea statalității 
Republicii Moldova

Medicină și educație de calitate

Apărarea Ortodoxiei și a valorilor familiale Politică externă echilibrată

Dezvoltarea raioanelor

Economie dezvoltată și echitate socială

Pacea interetnică

Garantarea neutralității 
Republicii Moldova

Prioritățile socialiștilor în anul 2020

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova rămîne un partid al poporului care exprimă voința majorității oamenilor din țara 
noastră.  Grija și responsabilitatea față de oameni continuă să fie principiile noastre. 

Noi nu vom admite niciun fel de încercări 
de a pune la îndoială independența și suvera-
nitatea noastră. Solicităm de la toți partene-
rii internaționali respectarea suveranității și 
a Constituției țării. Considerăm inadmisibile 
ingerințele din exterior în chestiunile interne 
ale Moldovei. În domeniul politicii externe, ofi-
cialii de rang înalt trebuie să țină cont exclusiv 
de interesele naționale ale Republicii Moldova 
și ale poporului său.

Noi considerăm că obligațiunea oricărei 
forțe politice serioase constă în asigurarea unui 
nivel de trai și viitor decent pentru toți cetățenii, 
ceea ce în condițiile Republicii Moldova este 
posibil doar prin modernizarea sistemului de 
sănătate și majorarea alocațiilor bugetare pen-
tru educație.

Noi pledăm pentru susținerea 
Ortodoxiei care este împărtășită 
de majoritatea cetățenilor din țara 
noastră. De asemenea, acordăm 
susținere Bisericii Ortodoxe și al-
tor confesiuni tradiționale în apă-
rarea valorilor morale și spirituale, 
dezvoltarea proiectelor sociale și 
educația generației tinere. Conside-
răm necesară susținerea deplină a fa-
miliei și sîntem împotriva adoptării 
legilor care pun în pericol instituția 
familiei și ne sînt impuse de ideolo-
giile străine, care contravin valorilor 
tradiționale ale poporului nostru.

Partidul Socialiștilor susține promovarea politicii externe echilibrate pro-
pusă de șeful statului, care prevede promovarea relațiilor reciproc avantajoase 
dintre țara noastră cu toți partenerii externi, atît în Vest, cît și în Est. Prioritatea 
noastră absolută este menținerea calității de membru a Moldovei în Comunita-
tea Statelor Independente și participarea în noile proiecte de integrare în spațiul 
CSI, în special în Uniunea Eurasiatică, unde Republica Moldova a obținut sta-
tutul de observator. 

Noi pledăm pentru dezvoltarea deplină a parteneriatului strategic dintre 
țara noastră și țările vecine, România și Ucraina, precum și cu Federația Rusă, 
Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Republica Populară Chineză, 
Republica Turcia. 

Totodată, considerăm că pentru Republica Moldova, este important să fie 
respectate angajamentele pe care și le-a asumat în cadrul tuturor acordurilor 
internaționale, ca partener extern de încredere. 

Pledăm pentru dezvolta-
rea social-economică a tutu-
ror raioanelor din Republica 
Moldova, pentru susținerea 
prioritară a proiectelor ori-
entate spre restabilirea și 
construcția unei infrastructuri 
moderne, inclusiv a drumuri-

lor, sistemului de apeduct și canalizare, ilumi-
natului stradal, obiectivelor sociale – în centrele 
raionale și în localitățile rurale. Noi considerăm 
că dezvoltarea teritorială este un factor foarte 
important și un fundament pentru viața normală 
a cetățenilor noștri și educația copiilor în țara 
natală.

Respectînd angajamentele asumate în fața partenerilor 
internaționali, noi sîntem siguri că Republica Moldova trebuie, în 
primul rînd, să țină cont de interesele ce țin de dezvoltarea economi-
ei țării și bunăstarea cetățenilor săi. Partidul Socialiștilor pledează 
pentru susținerea din partea statului a producătorilor autohtoni și a 
sectorului agrar. Totodată, noi considerăm deosebit de importantă 
promovarea unei politici de stat menită să contribuie la îmbunătățirea 
calității vieții cetățenilor Republicii Moldova și la susținerea catego-
riilor social-vulnerabile ale populației, precum și realizarea proiec-
telor sociale și a inițiativelor șefului statului în acest sens.

Noi sîntem convinși de faptul că 
doar pacea interetnică și egalitatea ci-
vică vor contribui la unificarea țării și 
la reglementarea diferendului transnis-
trean. Considerăm necesară adoptarea 
Legii cu privire la funcționarea limbilor, 
în redacție nouă. De asemenea, pledăm 
pentru adoptarea pachetului de legi cu 
privire la statutul Găgăuziei în redacția 
în care au fost ajustate de comisia co-
mună a Parlamentului și Adunării Populare a Găgăuziei, cu parti-
ciparea experților europeni. Totodată, ne declarăm pentru anularea 
așa-numitei Legi privind combaterea propagandei, care poartă un 
caracter discriminator, în primul rînd, în raport cu cetățenii țării 
noastre.

Noi sîntem convinși că Moldova trebuie să-
și mențină statutul de neutralitate și să nu parti-
cipe la nicio alianță militară și politică. Pledăm 
împotriva participării militarilor din țara noas-
tră la exercițiile organizate sub egida blocurilor 
militare și politice.

CONSOLIDAREA STATALITĂȚII 
REPUBLICII MOLDOVA.
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FORUMUL DEDICAT COMEMORĂRII VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI

Igor Dodon l-a asigu-
rat pe președintele Comisiei 
Europene că conducerea RM 
își va îndeplini obligațiunile 
asumate în cadrul cursu-
lui spre integrarea euro-
peană, inclusiv acordurile 
internaționale pe care le-a 
semnat și a menționat despre 
continuarea cursului pentru o 
politică externă echilibrată a 
Republicii Moldova.

Președintele Republicii Moldova, 
Igor Dodon a participat la evenimen-
tele consacrate aniversării a 75-a de 
la eliberarea de către Armata Roșie a 
lagărului morții Auschwitz și a avut 
un șir de întrevederi importante. Prin-
tre acestea – cu președintele Franței 
Emmanuel Macron, liderul Itali-
ei, Sergio Mattarella, Președintele 
Germaniei, Frank-Walter Steinme-
ier și Președintele României, Klaus 
Iohannis. De asemenea, Igor Dodon 
a discutat cu reprezentanți din Aus-
tria, Albania, Armenia, Bulgaria, 
Germania, Georgia, Israel, Islan-
da, Serbia, Finlanda, Croația, Ce-
hia, Suedia, cu președintele Camerei 
Reprezentanților Congresului SUA și 
reprezentantul oficial al Vaticanului. 

Menționăm că în total, la forum au 
participat peste 50 de delegații străine 
la nivel de șefi de state, guverne, par-
lamente, etc.

Pe 27 ianuarie, Moldova marchează oficial Ziua de comemorare a victimelor Holocaustului

Președintele Rusiei, Vladimir 
Putin nu și-a putut reține lacrimi-
le în timpul discursului pe care l-a 
susținut la Forumul de comemora-
re a victimelor Holocaustului orga-
nizat în Israel.

 „Crimele săvîrșite de naziști, 
„soluționarea definitivă a proble-
mei evreilor” – cum o numeau ei, 
acțiune planificată, gîndită, este 
stimați colegi, una dintre cele mai 
negre și rușinoase pagini din isto-
ria mondială modernă”, s-a adresat 
Putin către participanții la forum.

ÎNTREVEDERI ÎN CADRUL FORUMULUI DEDICAT COMEMORĂRII VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI

„NIMENI NU-I UITAT, NIMIC NU SE UITĂ!”
IGOR DODON A PARTICIPAT LA FORUMUL CARE A AVUT LOC LA IERUSALIM

PREŞEDINTELE COMISIEI EUROPENE,

 URSULA VON DER LEYEN

PREŞEDINTELE BULGARIEI, 
RUMEN RADEV

PREŞEDINTELE SERBIEI, 
ALEKSANDAR VUCIC

VICEPREŞEDINTELE SUA, 

MIKE PENCE

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, 

KLAUS IOHANNISPREŞEDINTELE FRANȚEI, 
EMMANUEL MACRON

REPREZENTANTUL OFICIAL AL 

VATICANULUI
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SONDAJ: - ÎN CINE AU CEA MAI MARE ÎNCREDERE CETĂȚENII MOLDOVEI?
- CINE CONDUCE RATINGUL FORMAȚIUNILOR POLITICE?

IGOR DODON35,6 %

20,4 MAIA SANDU%

10,7 %

SONDAJUL A FOST EFECTUAT DE CĂTRE ASOCIAȚIA SOCIOLOGILOR ȘI DEMOGRAFILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA 
ÎN PERIOADA 2-13 IANUARIE 2020, PE UN EȘANTION DE 1189 DE PERSOANE. MARJA DE EROARE CONSTITUIE +/- 3%.

ION CEBAN

6,3 % 10 % 21,4% 44% 

Platforma
DAPDMPASPSRM

RATINGUL FORMAȚIUNILOR POLITICE

Pe locul doi, la mare distanță, 
s-ar fi clasat președintele Partidului 
Acțiune și Solidaritate, Maia San-
du, pentru care ar fi votat doar 25,5 
la sută din alegători. Pe al treilea 
s-ar clasa președintele PDM, Pa-

vel Filip - cu 9,5%. Iar candidatura 
președintelui Partidului Platforma 
Demnitate și Adevăr, Andrei Năsta-
se, ar fi fost susținută de doar 7,7 la 
sută din alegători. 

Biserica și Președinția se bucură 
de cea mai mare  încredere din partea 
cetățenilor.

Pe primul loc se află biserica, 
în care au încredere 65,3% din cei 
intervievați.

Pe al doilea loc – Președintele. În 
instituția prezidențială au încredere 
peste 52% din respondenți.

Pe al treilea loc se situează primă-
ria, în care au încredere 44,5 la sută 
din cetățeni.

Șeful statului continuă să conducă în preferințele cetățenilor. 
Dacă în această duminică, în țară, s-ar desfășura alegeri 
prezidențiale directe, pentru candidatura lui Igor Dodon ar 
vota 44% din alegători.

IGOR DODON ESTE 
LIDER INCONTESTABIL 

BISERICA ȘI PREȘEDINȚIA 
SE BUCURĂ DE CEA MAI MARE 
ÎNCREDERE A CETĂȚENILOR

Majoritatea cetățenilor vor ca Președintele Republicii Moldova să 
fie ales direct de către popor. Opinia a fost exprimată de respondenți 
în cadrul sondajului efectuat de către Asociația Sociologilor și De-
mografilor din R. Moldova. 

Răspunzînd la întrebarea cum ar trebuie să fie ales șeful sta-
tului, 71,7% au răspuns că direct de popor. Doar 20,6 la sută din 
cei chestionați consideră că Președintele trebuie ales de către Parla-
ment. Pe 4,1% din cei intervievați nu-i interesează această chestiu-
ne, iar 3,6% nu știu cum să răspundă la această întrebare.

CETĂȚENII ȚĂRII VOR SĂ ALEAGĂ 
PREȘEDINTELE PRIN VOT DIRECT

PREȘEDINTELE PESTE
44%

Briceni

Ocnița

Edineț

Dondușeni

Drochia

Rîșcani

Glodeni

Florești

Soroca

Șoldănești

Sîngerei

Fălești Telenești

CălarașiUngheni

Orhei

Strășeni
Nisporeni Chișinău

Hîncești Ialoveni

Anenii Noi

Căușeni
CimișliaLeova

Cantemir

Cahul

UTA Găgăuzia

Taraclia

Ștefan-Vodă

Dubăsari

Rezina

Bălți

Basarabeasca

Criuleni

STATISTICĂ
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ECONOMIE

PSRM nu va admite majorarea prețurilor și tarifelor, 
precum și închiderea instituțiilor de învățămînt. 

Declarații în acest sens au fost făcute de către deputatul 
PSRM, Adela Răileanu, în cadrul conferinței de presă din 22 
ianuarie, desfășurată la sediul formațiunii.

”Vom controla modul în care sunt formate prețurile și 
ne vom strădui prin mecanisme legale să eliminăm mono-
polul din economie”, a spus Adela Răileanu.

Deputatul a precizat că PSRM va depune toate eforturile 
pentru a crește veniturile cetățenilor, salariile, alocațiile soci-
ale, să fie deschise locuri noi de muncă.

”Toate aceste aspecte au un singur obiectiv: să crească 
bunăstarea cetățenilor”, a menționat deputatul.

De asemenea, Adela Răileanu a subliniat că socialiștii nu 
vor admite închiderea vreunei instituții de învățămînt din 
țară.

Potrivit deputatului, PSRM va continua să promoveze 
politici de educație în familie, școală, grădiniță, instituții de 
învățămînt superior.

”Nu vom admite sub nici o formă ca în următorii ani 
să fie lichidată vreo instituție de învățămînt”, a spus Ade-
la Răileanu.

Deputatul a adăugat că fracțiunea parlamentară a PSRM, 
dar și echipele din teritoriu, vor susține toate inițiativele care 
au menirea să îmbunătățească condițiile în școlile din țară.

Potrivit Președintelui, contractul semnat cu 
investitorul în octombrie 2018 poate fi reziliat, 
dat fiind faptul că compania nu-și îndeplinește 
obligațiunile contractuale.

Investitorul a avut angajamentul să achite 1,2 
miliarde de lei datorii şi să vină cu investiţii. In-
vestitorul a declarat că a achitat deja 1 mlrd de lei 
din datorie.

„În realitate, la momentul de față, datoriile “Air 
Moldova” constituie 1,1 mlrd de lei”, a menționat 
Dodon.

În același timp, Președintele a anunțat că 

circumstanțele dezvăluite, permit să se spună că 
investitorul nu a investit banii proprii în Air Mol-
dova.

Decizia CSS oferă timp și posibilitate investi-
torului să investească cîteva milioane de dolari în 
capitalul Air Moldova.

„Dacă în timpul apropiat acești bani nu vor fi 
virați de investitor, atunci vom decide ce să facem 
în continuare: are sens să reziliem contractul. In-
vestitorul nu a investit surse proprii, iar datoriile, 
de peste un miliard de lei, cum au fost așa și au 
rămas”, a declarat Președintele.

Au fost intentate 5 dosare penale în privința celor care în 2013 au organizat con-
cursul pentru selectarea unei companii concesionare și au semnat un contract 
privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău.

Pînă la finele anului 2019, conform contractului, la Aeroport trebuiau să fie făcute 
investiţii de 160 milioane de euro, însă în realitate au fost investite 94 mln de 
euro. Astfel, investitorul nu și-a îndeplinit obligaţiunile contractuale de 66 mln 
de euro, în acest sens fiind notificate Agenția Proprietății Publice și Guvernul R. 
Moldova.

Motive pentru rezilierea contractului pot fi și condițiile preferințiale de monopol 
și taxa de 9 euro.

Președintele țării, Igor Dodon a declarat după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS) că, în timpul apropiat, 
statul va lua o decizie privind viitorul companiei Air Moldova.

RĂILEANU: NU VOM ADMITE ÎNCHIDEREA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT!

COMPANIA AIR MOLDOVA AR PUTEA 
REVENI ÎN PROPRIETATEA STATULUI

PSRM VA RAPORTA CETĂȚENILOR ÎN FIECARE SĂPTĂMÎNĂ
PSRM va organiza săptămînal conferințe de presă cu privire la pro-

blemele actuale ale cetățenilor și modul de rezolvare a acestora. 
„Dorim să discutăm problemele actuale din țară și să găsim soluții pentru 

ele. Din acest motiv, planificăm să desfășurăm cu regularitate conferințe de 

presă. Anume cetățenii vor dicta agenda discuțiilor și temele conferințelor de 
presă. În fiecare săptămînă, deputații, primarii și consilierii noștri se vor înt-
îlni cu cetățenii pentru a afla problemele lor actuale și să le propună soluții”, 
a menționat Zinaida Greceanîi, președintele PSRM.

În timpul apropiat, de pe 
străzile capitalei vor dispărea 
definitiv toate gheretele instala-
te ilegal.

Au fost demontate 236 de 
gherete „ilegale”. Totodată, 
curînd în Chișinău va fi defini-
tivată concepția cu privire la 
4-5 tipuri de gherete – pentru 
presă, pentru produse alimenta-
re, pentru băuturi răcoritoare.

De asemenea, în ultima perioadă au fost demontate 452 de 
panouri publicitare stradale amplasate ilegal.

TREI MOTIVE DE A REZILIA CONTRACTUL 
DE CONCESIONARE A AEROPORTULUI

1
2
3

„Toți pasagerii sunt obligați să achite taxa ilegală. 
Noi o vom anula”- a declarat Igor Dodon

PREȘEDINTELE DESPRE DATORIILE 
COMPANIEI AIR-MOLDOVA: 
INVESTITORUL NU A INVESTIT 
BANI PROPRII, IAR DATORIILE, 
DE PESTE UN MILIARD DE 
LEI,  CUM AU FOST AȘA ȘI AU 
RĂMAS!

PRIMARUL CAPITALEI FACE ORDINE
 ÎN ORAŞ
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ANALITICĂ

DOSARUL DESPRE „FINANȚAREA” PSRM 
ESTE UN FALS AL LUI PLAHOTNIUC ŞI «ACUM»

1. Urmărirea penală a fost pornită în 2016, în timp ce PSRM 
protesta față de frauda bancară, uzurparea puterii în stat etc.
2. Dosarul a fost pornit la indicația oligarhului Vladimir 
Plahotniuc, care încerca astfel să șantajeze PSRM și să-l dis-
crediteze pe Dodon în ajunul campaniei prezidențiale.
3. Instrumenta dosarul „onestul plahoprocuror” Viorel 
Morari! Altfel zis, 4 ani Morari n-a putut confirma nimic, iar 
acum, chipurile, s-a apucat serios de lucru.
4. Inițial, urmărirea a fost pornită… ATENȚIE…. pe faptul 
“spălării de bani” prin intermediul companiei Exclusiv Media 
SRL. Adică, de finanțare externă nici vorbă.
5. În același an, CNA-ul controlat de Plahotniuc a turnat 
un șir de informații portalului Rise.md, care a folosit datele 
anchetei împotriva lui Dodon (august 2016).
6. Era vorba de un împrumut de 30 mil. lei luat de com-
pania  Exclusiv Media SRL din offshorul Westerby Limited.  
Compania, la rîndul său, a oferit împrumuturi unor persoane, 
o parte dintre care erau membri PSRM, alții nu. Creditele au 
fost rambursate în totalitate în vara anului 2016, înainte de 
campania prezidențială.
7. Nici un leu din creditele menționate n-a fost folosit în 
campania prezidențială. Igor Dodon avea un fond electoral 
separat de al PSRM. Nici un cetățean vizat mai sus și nici 
PSRM n-au transferat vreun leu pentru campania lui Dodon.
8. La data de 11 iulie 2018 Rise.md a pierdut în instanță pro-
cesul împotriva PSRM. 
9. În iunie 2019 Plahotniuc personal s-a adresat la Procu-
ratura Generală împotriva lui Dodon, în baza unor filmulețe 
video plasate. ATENȚIE – cazul s-a transformat automat în 
„finanțare externă” a PSRM și a lui Dodon.
10. În septembrie urmărirea a fost închisă din lipsă de do-
vezi. Dodon nu era președinte al PSRM. Probe că pe contul 
PSRM și a lui Dodon s-au efectuat transferuri din exterior nu 
sunt și nici nu pot fi.
11. La data de 17 septembrie 2019, Viorel Morari, care și-a 
dat demisia din fruntea Procuraturii Anticorupție (PA) pe 2 
mai pentru suspiciuni de corupție, a fost restabilit. Cel care l-a 
repus în funcție este Dumitru Robu, propus de Andrei Năstase 
(Robu este finul Verei Chironda, care  este cumătra lui Năs-
tase).
12. La data de 19 noiembrie, Năstase s-a adresat PA cu 
privire la finanțarea externă a PSRM. Anterior, cu aceeași 
întrebare s-a adresat Iurie Reniță, coleg de partid cu Năstase. 
Și ce credeți?! Pe 5 decembrie Morari imediat a dispus înce-
perea urmăririi penale.
13. Viorel Morari a pornit urmărirea în baza a două mo-
tive: 1) La comanda și șantajul blocului ACUM. 2) Frica de a 
sta la pușcărie pentru numeroasele sale infracțiuni.
14. La 10 ianuarie, șeful PA, Viorel Morari, a fost reținut. An-
terior, a fost reținut și Nicolae Chitoroagă, șeful PCCOCS. 
Ambii sunt implicați în frauda bancară, deposedarea bunuri-
lor, preluarea business-urilor etc. Dar Morari “este protejat” 
de ACUM.
15. Chestiunea cu privire la finanțarea externă a PAS-
PPDA de fondul Open Dialog se află la Procuratura Generală  
din 16 noiembrie 2018! Dar Procuratura tace! De ce?

Comisia de la Veneția a salutat modificările fă-
cute de Parlamentul Republicii Moldova în Legea 
cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. 
Despre acest lucru se vorbește în verdictul acestei 
instanțe.

În special, experții Comisiei de la Veneția 
susțin propunerea privind majorarea numărului 
membrilor CSM de la 12 la 15 și includerea în 
componența acestuia a reprezentanților judecă-
toriilor din prima instanță. Comisia consideră că 
acest lucru va influența pozitiv managementul, 
disciplina și responsabilitatea judecătorilor.

Pe lîngă aceasta, Comisia salută numirea cu 

majoritatea voturilor deputaților a cinci membri 
ai CSM din rîndul profesorilor de drept titulari. 
Experții consideră că această majoritate trebuie să 
includă și deputați din opoziție. De asemenea, ei 
propun ca în calitate de candidați să fie propuși 
reprezentanți din afara sistemului, care nu se află 
sub control guvernamental, cum ar fi facultățile 
de drept și Uniunea Avocaților. 

În același timp, Comisia de la Veneția s-a ară-
tat dispusă la o colaborare constructivă în cadrul 
viitorului proiect constituțional și consideră că 
acest lucru va permite Moldovei să rezolve multe 
probleme, depistate la nivel constituțional.

COMISIA DE LA VENEȚIA A SALUTAT MODIFICĂRILE FĂCUTE 
ÎN LEGEA CU PRIVIRE LA CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

“Unele ambasade, fundații, ONG-uri și 
zeci de mass-media lucrează deja în această 
direcție, avînd unicul scop de a-l discredita pe 
Igor Dodon”, menționează Bogdan Țîrdea.

„În paralel, aceștia îi promovează pe Vla-
dimir Voronin, Renato Usatîi, Grigore Pe-
trenco cu un singur scop – de a turna zoi în 
adresa președintelui”, subliniază deputatul în 
articol.

Cu toate acestea, pe 31 decembrie, pe flan-
cul drept al clasei politice din Moldova, a apă-
rut o nouă mișcare unionistă, creată din cinci 
partide unioniste, care intenționează să pro-
moveze propria lor linie, dar nu s-o “acompa-

nieze” pe Sandu.
Nu s-au adeverit nici calculele doamnei 

Sandu privind cooperarea cu Partidul Demo-
crat, care deloc nu este dornic să participe la 
alegeri parlamentare anticipate.

De Sandu s-a distanțat și fostul său parte-
ner din Blocul ACUM, Andrei Năstase, pe 
care l-a transformat într-un outsider politic.

Toate calculele doamnei Sandu s-au do-
vedit a fi eronate, rezumă politologul: „Ea a 
crezut că va zdrobi toate partidele din țară, 
ațîțîndu-le împotriva lui Igor Dodon. Dar 
există probabilitatea că astfel, ea va reuși să-i 
unească pe mulți împotriva sa”.

Calculele liderului PAS și fostului prim-ministru Maia Sandu, care a decis să incite toate partidele 
politice împotriva actualului șef al statului, Igor Dodon, s-au dovedit a fi eronate. Despre acest 
lucru scrie deputatul PSRM și doctorul în științe politice, Bogdan Țîrdea.

BOGDAN ȚÎRDEA: CALCULELE MAIEI SANDU 
PRIVIND FRAGMENTAREA CLASEI POLITICE 
S-AU DOVEDIT A FI ERONATE

TOATE CALCULELE DOAMNEI SANDU S-AU DOVEDIT A FI 
ERONATE! EA A CREZUT CĂ VA ZDROBI TOATE PARTIDELE 
DIN ȚARĂ, AȚÎȚÎNDU-LE ÎMPOTRIVA LUI IGOR DODON. 
DAR EXISTĂ PROBABILITATEA CĂ ASTFEL, EA VA REUȘI SĂ-I 
UNEASCĂ PE MULȚI ÎMPOTRIVA SA.

COMISIA DE LA VENEȚIA ESTE UN ORGAN CONSULTATIV 
AL CONSILIULUI EUROPEI, ALCĂTUIT DIN EXPERȚI INDEPENDENȚI 

ÎN DOMENIUL DREPTULUI CONSTITUȚIONAL.

1. Urmărirea a fost pornită de Plahotniuc și preluată de ACUM. Voi 
mai vedeți vreo diferență între ei?
2. Scopul a rezidat în amenințarea PSRM și înlăturarea lui Igor 
Dodon din funcția de Președinte.
3. Urmărirea penală este utilizată în scop propagandistic. Nu există 
nici o probă în acest sens.

CONCLUZII:

BOGDAN ȚÎRDEA, doctor în politologie, 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Privesc cum blocul mort ACUM terorizează intens poporul 
și Procuratura cu privire la presupusa „finanțare externă” 

a PSRM. Chipurile, “cinstitul plahoprocuror”, Viorel Morari, 
la fel ca și Isus, este crucificat intenționat, imediat ce-a 
preluat problema dată. Reamintesc, blocul ACUM este 

finanțat de rețeaua Soros, care deține un buget anual de  
5-10 milioane de dolari, fără a lua în calcul alte fonduri. 

Vă zic așa cum este – tot ce afirmă ei este un delir.
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Alexandru AGHENIE

INVESTIȚII PENTRU MOLDOVA 
DIN PARTEA BĂNCII EURASIATICE DE DEZVOLTARE

Președintele Republicii Moldova, Igor 
Dodon, a avut o întrevedere cu președintele 
Consiliului de Administrare al Băncii Eur-
asiatice de Dezvoltare, Andrei Belianinov, 
care a efectuat o vizită de lucru în țara noas-
tră.

Igor Dodon i-a mulțumit lui Andrei Beli-
aninov pentru atitudinea constructivă și des-
chisă față de soluționarea problemelor ce țin 
de interacțiunea dintre BEAD și țara noastră, 
menționînd că, consolidarea relațiilor economi-
ce cu țările Uniunii Economice Eurasiatice co-
respunde intereselor naționale pe termen lung 

ale Republicii Moldova. Această colaborare oferă perspective largi pentru exportul mărfu-
rilor moldovenești, precum și pentru o cooperare în domeniul producerii și al investițiilor.

CONSTATARE 
În luna mai 2018, Moldova a devenit prima țară care a obținut statutul de observator 
pe lîngă Uniunea Economică Eurasiatică, iar anul trecut a depus cererea de aderare la 
Banca Eurasiatică de Dezvoltare.

NOTĂ
Banca Eurasiatică de Dezvol-

tare activează din anul 2006 și are 
misiunea de a promova economia de 
piață în statele membre ale Băncii, 
de a contribui la creșterea lor eco-
nomică și extinderea relațiilor co-
mercial-economice prin intermediul 
activității investiționale. Capitalul 
social al Băncii constituie 7 miliarde 
de dolari SUA.

SCOPURI
Președintele Băncii Eurasiatice de Dezvolta-

re a apreciat înalt consecvența de care dă dovadă 
țara noastră în tendința sa de a deveni participan-
tă a BEAD, ceea ce va permite realizarea multor 
proiecte naționale și municipale.

INIȚIEREA COOPERĂRII
Președintele Consiliului de Administrare a 

subliniat faptul că Republica Moldova poate să 
inițieze colaborarea cu Banca pînă la încheierea 
deplină a tuturor formalităților.

EVACUAREA DEŞEURILOR

MEDICINĂ ACCESIBILĂ ŞI DE CALITATE

ASISTENȚA SOCIALĂ
DRUMURI

ASIGURAREA CU APĂ

ILUMINAREA 
STRADALĂ

GAZIFICAREA

PROGRAMELE ŞI INIȚIATIVELE PREŞEDINTELUI

Indexarea pensiilor de două ori pe 
an, indemnizații de 700 de lei pentru 
fiecare pensionar, pensia acordată unuia 
dintre soți o anumită perioadă de timp 
în caz de deces al unuia din ei ș.a.

Fiecare cetățean al Moldovei, chiar 
și din cel mai mic sat, trebuie să aibă 
acces la apă potabilă de calitate. Un 
program de asigurare cu apă a orașelor 
și satelor a fost elaborat de Guvern. 
Realizarea acestuia va începe curînd.

Un șir de localități nu au un sistem civilizat 
de evacuare a deșeurilor, iar gunoiștile
neautorizate afectează ecologia, sănătatea 
oamenilor și aspectul orașelor și satelor 
noastre. Un program complex de 
salubrizare și evacuarea deșeurilor va fi 
lansat în timpul apropiat.

Fiecare sat moldovenesc va fi conectat 
la conducta de gaz.
Inițiativa aparține Președintelui Igor Dodon, 
iar Guvernul a elaborat deja un plan de 
acțiuni, prin care va aduce gazul în fiecare 
casă.

Toate spitalele raionale vor continua să 
funcționeze, niciunul nu va fi închis. Instituțiile 
medicale vor fi dotate cu utilaj modern. Va fi reluat 
programul „Un medic pentru tine”.
Echipe mobile de medici vor efectua gratis,
în raioanele țării, radiografie pulmonară și mamară,
precum și control stomatologic gratuit pentru copii.

Toate cheltuielile ce țin de transport pentru 
persoanele bolnave oncologic, care vin la Chișinău 
pentru investigații, vor fi acoperite de stat, 
începînd cu luna februarie. În următoarele luni, 
Moldova va primi 168 de ambulanțe, care vor fi 
distribuite în toată țara.

Toată Moldova se va transforma într-un 
grandios șantier de construcții. 
În anul curent, în acest scop, sînt prevăzute 2,7 
miliarde de lei din Fondul Rutier. Lucrările de 
construcție a 300 km de drum vor fi lansate 
cel tîrziu în luna mai.

Fiecare sat din Moldova trebuie să 
fie iluminat. Guvernul preconizează 
lansarea unui program național, la 
inițiativa Președintelui.700 Au primit peste 590 

de mii de pensionari 
și persoane cu 
dizabilități DE LEI


