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LIDER

IGOR DODON: VOI FACE TOT POSIBILUL 
PENTRU A DEPĂŞI SITUAȚIA CREATĂ

Cred că în calitate de președinte al țării, ales direct 
de către oameni, trebuie să fac tot posibilul pentru a 
face față situației actuale. Participarea șefului statului 
la soluționarea unei chestiuni atît de importante, care 
privește securitatea țării, este corectă, iar cetățenii 
țării noastre salută acest lucru.

Lucrăm în aceeași echipă cu Guvernul, Comisia 
pentru Situații Excepționale și conducerea Parla-
mentului. Spre deosebire de alte țări, situația la noi 
este mai bună în ceea ce privește numărul de persoa-
ne infectate și decedate la un milion de cetățeni. Nu 
vorbesc acum despre acele țări în care situația a ieșit 
complet de sub control, ci despre statele din apropie-
rea noastră. Prin urmare, participarea președintelui și 

cooperarea eficientă între toate ramurile puterii dau 
rezultate și ne permit să facem față acestei crize cu 
pierderi minime.

Trebuie să fim conștienți că acest virus va continua 
să existe, și nu numai în Moldova, ci și în majoritatea 
țărilor lumii și, pînă nu există un vaccin, trebuie să fim 
foarte atenți. Prin urmare, chiar dacă eliminăm unele 
restricții, revenim la activitatea în unele domenii, este 
foarte important să fim vigilenți. Dacă va fi o dinami-
că negativă în răspîndirea epidemiei, autoritățile vor 
fi obligate să revină la unele interdicții.

Evident, unele interdicții vor continua pentru o 
perioadă mai lungă. De exemplu, vom reveni la pro-
cesul de studii mai tîrziu. Vor rămîne unele interdicții 
privind organizarea evenimentelor cu participarea a 
peste 50 de persoane.

În timp record, cu un buget limitat, Guvernul a gă-
sit o oportunitate și a semnat un acord pentru a primi 8 
miliarde de lei pentru sprijinirea oamenilor. Am sem-
nat aceste proiecte de legi și le mulțumesc deputaților 
care le-au votat. Acestea conțin tot ceea ce am promis 
populației și antreprenorilor.

Am văzut intenția unor deputați de a bloca aceste 
legi. Fiecare cetățean al țării noastre trebuie să reali-
zeze și să înțeleagă că unele forțe politice, din rîndul 
opoziției, încearcă să utilizeze Curtea Constituțională 
ca instrument politic.

PREȘEDINTELE ȘI GUVERNUL 
LUCREAZĂ ÎNTR-O ECHIPĂ

PÎNĂ NU AVEM VACCIN ÎMPOTRIVA 
CORONAVIRUSULUI, TREBUIE SĂ FIM 
FOARTE PRECAUȚI

DIN VINA UNOR AVENTURIERI 
POLITICI, OAMENII POT RĂMÎNE 
FĂRĂ SALARII ȘI PENSII

NU VOM PERMITE CA CURTEA 
CONSTITUȚIONALĂ SĂ FIE FOLOSITĂ 
CA INSTRUMENT POLITIC DIN EPOCA 
PLAHOTNIUC

ȚARA NU ARE NEVOIE 
DE CRIZĂ POLITICĂÎNTOARCEȚI MILIARDUL 

FURAT ȘI NU VOM AVEA NEVOIE 
DE CREDITE

PREȘEDINTELE 
ȘI GUVERNUL FAC FAȚĂ 
SITUAȚIEI

RUSIA PRIMA 
NE-A VENIT ÎN AJUTOR

EXISTĂ O PRESIUNE PUTERNICĂ 
DIN STRĂINĂTATE PENTRU A EFECTUA 
O LOVITURĂ DE STAT ÎN PARLAMENT

OAMENII VOR CA PARLAMENTUL 
SĂ LUCREZE ÎN REGIM NORMAL

OPOZIȚIA ESTE DERANJATĂ 
ÎN SPECIAL DE FAPTUL CĂ CREDITUL 
ESTE ACORDAT DE RUSIA

Adversarii noștri au sperat foarte mult că nu vom 
primi ajutor din afara țării, dar noi l-am primit atît din 
vest, cît și din est. Cei care au declarat că nimeni nu 
vrea să discute cu noi, au văzut că atît Fondul Mone-
tar Internațional, cît și Federația Rusă au fost de acord 
să ne ajute în această situație.

Dar, pentru unii reprezentanți ai opoziției, cu cît 
este mai rău, cu atît este mai bine. Ei sperau că nu 
vor fi bani și, prin urmare, nu vor fi salarii și pen-
sii, și atunci ar fi avut ocazia să destabilizeze situația, 
să provoace alegeri anticipate. Aceasta a fost ideea. 
Dacă acest împrumut ar fi fost de la japonezi, români 
sau de la altcineva - nimeni nu ar fi acordat atenție. 
Dar pe ei îi îngrijorează anume faptul că acest împru-
mut este din Rusia.

Aș dori acum să-i privesc în față pe cei care au 
spus că Dodon a preluat controlul Curții Constituțio-
nale. Nici eu, nici Partidul Socialiștilor nu controlăm 
această instanță și nu ne-am stabilit niciodată un astfel 
de obiectiv. Dar, noi trebuie să analizăm ce se află în 
spatele a ceea ce se întîmplă la Curtea Constituțională 
și ce decizii sunt luate acolo. Poate cineva a încercat 
să preia controlul Curții Constituționale? Sunt sigur 
că acest lucru nu va funcționa. Dacă vom vedea că 
cineva intenționează să utilizeze Curtea Constituțio-
nală ca instrument politic, așa cum a fost în perioada 
lui Plahotniuc, noi vom folosi toate măsurile legale 
pentru a preveni acest lucru.

Alegerile parlamentare anticipate, pe lîngă criza 
economică și epidemiologică, va crea o altă criză - 
una politică. Rezultatele acestor alegeri vor fi foarte 
nefavorabile pentru cei care le provoacă. Mulți nu 
vor ajunge în Parlament, inclusiv mai multe partide și 
grupuri parlamentare.

Cei care organizează astăzi spectacol și merg la Cur-
tea Constituțională, mai bine ar restitui miliardul furat. 
Dacă îl vor returna, noi ne vom descurca și fără banii din 
Rusia, și fără banii de la FMI.

Noi toți auzim cuvintele lui Candu, San-
du: „dacă nu vă place ceva, demisionați”. 
Cu ce ocazie? Aceasta înseamnă că urmăriți 
obiectivul destabilizării, crizei politice, 
vreți alegeri anticipate. Astăzi, în Moldo-
va există o majoritate parlamentară stabilă, 
există un guvern funcțional, președintele, 
facem față situației, găsim surse pentru 
a face față în continuare. Cuiva nu-i pla-
ce asta și încearcă să folosească Curtea 
Constituțională în propriile interese.

Am apelat atît la Est, cît și la Vest pentru a obține 
sprijin. Primii care au răspuns au fost partenerii noștri 
din Federația Rusă. Putem discuta cît de potrivite sunt 
condițiile, dar văd că deja mulți adversari de dreap-
ta, care ne-au criticat anterior, spun că condițiile sunt 
foarte bune.

Deputații PD sunt supuși unei presiuni puternice 
din străinătate pentru a schimba majoritatea parla-
mentară. Prima încercare de a distruge coaliția a fost 
atestată înainte de votul privind problema creditului 
rus. Această încercare a eșuat. Dacă coaliția se va 
păstra, țara va face față atît crizei pandemice, cît și 
economice.

Maia Sandu acceptă treptat ideea creării unei 
majorități parlamentare cu deputați din grupul Can-
du, Partidul Șor și PDM. Dacă PDM va fi de acord 
să creeze o majoritate parlamentară cu Sandu, atunci 
alegerile anticipate vor fi inevitabile. În acest caz, ad-
versarii politici nu vor avea de ales, decît să-și asume 
responsabilitatea, de care ei se tem foarte mult.

Eu nu vreau alegeri anticipate, așa cum majorita-
tea populației țării noastre nu le dorește. Oamenii vor 
ca Parlamentul, pe care l-au ales în urmă cu doar un 
an, să funcționeze normal și să adopte legile necesare 
țării.

ALEGERILE PREZIDENȚIALE 
NU VOR FI AMÎNATE

Alegerile prezidențiale vor avea loc în perioada 23 
octombrie - 23 noiembrie 2020. Cetățenii vor alege 
șeful statului prin vot direct - așa cum prevede legea. 
Nu va fi nici amînarea alegerilor și nici alegerea unui 
președinte de către Parlament. Punct.
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SONDAJ: - ÎN CINE AU ÎNCREDERE CEL MAI MULT CETĂȚENII MOLDOVEI
- CE PARTIDE VOR ACCEDE ÎN VIITORUL PARLAMENT

Sondajul telefonic a fost efectuat în rîndul a 1104 de oameni Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”

NIVELUL DE ÎNCREDERE ÎN POLITICIENI

21,1

17,7

25,3

MAIA SANDU

ION CEBAN

IGOR DODON46,2 %

%

%

%

ION CHICU

Sondajul telefonic a fost efectuat în rîndul a 1010 de oameni

Barometrul electoral 2020
BE`20

Medicii se descurcă bine 
și foarte bine 

Ministerul 
Sănătății lucrează 

bine 

Au o atitudine bună față 
de acțiunile autorităților 85.1% 77.1% 72.1%

ÎN CE MĂSURĂ INSTITUȚIILE STATULUI ȘI MEDICII FAC FAȚĂ CRIZEI?

Ce partide ar accede în Parlament dacă în această 
duminică ar fi avut loc alegeri parlamentare?

Conform votului, numărul de mandate ar fi distribuite 
după cum urmează:

PSRM PAS PPDAPD PCRM

52

26
10 7 6

MANDATE

MANDATE

MANDATE
MANDATE

MANDATE

PREȘEDINTELE 
ȘI GUVERNUL FAC FAȚĂ 
SITUAȚIEI
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Ce spun analiștii și experții pe rețelele sociale și mass-media

RUSIA A ACORDAT MOLDOVEI 
200 MILIOANE DE EURO

DE CREDITUL RUSESC

ÎN CE SCOPURI AVEM 

NEVOIE
AGENȚII 

ECONOMICI 

programul de întoarcere 
a TVA – 1 mlrd. lei

OPOZIȚIA BLOCHEAZĂ 

IMPORTANT! 
REPARAȚIA 
DRUMURILOR 

1,4 mlrd. leiATENUAREA 
CONSECINȚELOR SECETEI

MEDICINA ÎNTREPRINDERI 
mijloace suplimentare 

de susținere – 600 mln. lei
subsidierea procentelor 
din credite – 90 mln. lei

FĂRĂ CREDITUL RUSESC, 
MOLDOVA NU VA PUTEA 

ACOPERI DEFICITUL BUGETAR

ACORDUL PRIVIND CREDITUL RUSESC ESTE CONVENABIL MOLDOVEI

EXAMINAREA SUBIECTELOR CE ȚIN DE OPORTUNITATE 
NU SUNT DE COMPETENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE

Moldova nu va putea acoperi deficitul 
bugetar fără creditul acordat de Federația 
Rusă. Chiar dacă vom lua în considerare 
asistența promisă de către partenerii occi-
dentali, va fi imposibil de a elimina decala-
jul dintre venituri și cheltuieli fără a atrage 
fondurile rusești.

În bugetul de stat există venituri și chel-
tuieli. Și acum gaura, adică diferența dintre venituri și cheltuieli, 
este în premieră de 19 miliarde de lei.

Veniturile bugetare vor scădea cu aproximativ șapte miliar-
de de lei. Oamenii consumă mai puțin, afacerile nu merg și noi 
obținem la buget cu șapte miliarde mai puțin. Trebuie să reducem 
cheltuielile, dar nu putem face acest lucru în perioada de criză. 
Statul trebuie să ajute fermierii, sistemul medical și cheltuielile 
cresc cu două miliarde de lei

Banii pe care îi acordă FMI, banii de la Uniunea Europeană 
și suma care poate fi optimizată se ridică la nouă miliarde de lei, 
adică aceasta este suma care poate atenua efectele negative ale 
coronavirusului. Dar mai rămîn zece miliarde. Și Moldova trebu-
ie urgent să găsească acești bani. 

Documentul este convenabil în condițiile actuale. 
Nu văd în acest acord vreo încălcare a suveranității țării. 
Văd în acțiunile opoziției doar interese politice, selective. 
Curtea Constituțională are împuterniciri mari, dar princi-
palul reprezentant al poporului este Parlamentul. Curtea 
Constituțională trebuie să urmeze buchia Constituției. Ju-
decătorii Curții Constituționale nu sunt mai presus decît 
Parlamentul și Constituția.

În orice caz, problemele economice, pur economice, țin de 
competența Guvernului. Guvernul nostru este organul executiv, 
responsabil pentru starea economiei naționale. Există Ministerul 
Finanțelor, Ministerul Economiei, care poartă responsabilitatea 
directă și imediată în această activitate. Pe de altă parte, Parla-
mentul este, de asemenea, responsabil pentru adoptarea Legii 
bugetului și a altor legi organice, care într-o măsură sau alta se 
pot implica în activitățile economice ale guvernului și ministe-
relor. Astfel, în țara noastră, fiecare trebuie să poarte partea sa 
de responsabilitate, și nici o instituție nu ar trebui să se implice 
în activitatea altei instituții.

VICTOR STEPANIUC, doctor în istorie, fost deputat în Parlamentul Moldovei

STANISLAV PAVLOVSCHI
 jurist, fost judecător la CEDO

Prezentăm 
integral textul 

declarației MAE al FR

VEACESLAV 
IONIȚĂ, 

economist

MAE RUS DESPRE REACȚIA LA CREDIT: 
SUNTEM NEDUMERIȚI

Reacția anumitor cercuri politice din 
Chișinău privind acordul de împrumut cu 
Federația Rusă, în valoare de 200 de mili-
oane de euro, trezește nedumeriri. Despre 
acest împrumut se știa încă de la sfîrșitul 
anului 2019. După aprobările necesare, 
acordul a fost semnat și apoi ratificat de 
Parlamentul Republicii Moldova. Cu toate 
acestea, acum soarta lui este examinată de 
Curtea Constituțională, care a suspendat 
intrarea în vigoare a documentului.

Suntem surprinși de faptul că unii po-
liticieni moldoveni au văzut un substrat 
politic în dorința sinceră a Rusiei de a aju-
ta oamenii din Republica Moldova în pe-

rioada dificilă de combatere a pandemiei 
coronavirusului și de a depăși dificultățile 
socio-economice. Ei numesc acordul ne-
transparent.

Am dori să reamintim că negocierile cu 
privire la împrumutul rusesc au început la 
cererea conducerii Moldovei. Aceasta a 
fost cauzată, printre altele, de înghețarea 
împrumuturilor internaționale și europe-
ne.

Acordarea acestui împrumut nu presu-
pune nici o condiție din partea Federației 
Ruse. Dimpotrivă, acorduri similare au 
fost semnate cu Uniunea Europeană. De 
exemplu, memorandumul din 23 noiem-

brie 2017 privind alocarea a 100 de mili-
oane de euro conținea obligații specifice 
Moldovei de a promova reformele și de a 
integra normele UE în legislația națională.

Ajutorul Rusiei pentru Moldova este 
deschis și sincer. Din partea noastră, toa-
te procedurile interne pentru intrarea în 
vigoare a contractului de împrumut au 
fost finalizate. Sperăm că fondurile pri-
mite din partea Federației Ruse vor ajuta 
la soluționarea problemelor cu care Mol-
dova se confruntă în prezent, inclusiv la 
depășirea consecințelor pandemiei coro-
navirusului.

ACEST AJUTOR
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AJUTORUL RUSIEI

Suma împrumutului este de aproximativ 
172.500.000,00 drepturi speciale de tragere 
(DST), sau aproximativ 233,9 milioane de dolari. 
În conformitate cu acordul cu FMI, rata dobînzii 
pentru o parte din împrumut în sumă de 78 milioane 

de dolari nu va fi percepută, această sumă trebuie 
rambursată în termen de 10 ani. Potrivit BNM, 
alte 156 milioane de dolari din împrumut au fost 
acordate la o rată a dobînzii de 1,5%, care va fi 
rambursată în termen de cinci ani.

FMI a acordat Moldovei 
un credit urgent după 

exemplul altor țări
234 

mln. de dolari

OPOZIȚIA SE TEME ATÎT DE MULT DE CREDITUL RUSESC, 
ÎNCÎT ESTE GATA SĂ SACRIFICE STABILITATEA ȚĂRII

MOLDOVA NU POATE SĂ PRIETENEASCĂ 
CU UNII ÎMPOTRIVA ALTORA

Aparent, pentru ei, miza înseamnă mai mult decît viața. Și nu 
vorbim despre creditul ca atare, adică ei nu sunt preocupați de 
independența financiară a țării, deoarece Moldova a luat anterior 
împrumuturi în condiții mai puțin favorabile.

Chestiunea constă anume în originea rusească a banilor. Potrivit 
opoziției, este inacceptabil ca Moldova să primească un împrumut 
de la Moscova, deși procentul este mai mic decît inflația planificată.

Pentru a preveni această „crimă”, opoziția a mers de fapt la o lo-
vitură de stat în interiorul Curții Constituționale, făcîndu-și, totuși, 
un deserviciu. În primul rînd, acum nimeni nu va îndrăzni să spună 
că „Dodon controlează Curtea”.

În al doilea rînd, s-a developat un lanț de figuri care au jucat 
această combinație. De fapt, aceasta și este acea coaliție despre 
care scriu în mod regulat. Nu mai rămîn îndoieli, dacă le mai avea 
cineva.

Ei nu sunt interesați de Moldova. De fapt, pe ei nimeni nu îi întreabă – ei au alte sarcini de în-
deplinit.

Creditul rusesc a demonstrat 
a cîta oară că pentru așa-zisele 
forțe pro-europene măcar și sata-
na cu drapelul curcubeu, impor-
tant e să nu fie cel rusesc. Isteria 
lor vorbește despre inferioritatea 
și limitarea mentalității lor. Este 
o dovadă vie, cui servesc și pen-
tru cine lucrează!

În condițiile Moldovei, nu 
sînt și nu vor fi alternative pen-
tru politica multivectorială și 
echilibrată, pe care o promovea-
ză Președintele Igor Dodon. Noi 

nu putem să prietenim cu unii împotriva altora – noi trebuie să 
negociem și să colaborăm cu toți, în baza pragmatismului.

BLOCAREA ÎMPRUMUTULUI RUS ESTE UN ELEMENT AL ORDINELOR 
DATE DE FORȚELE EXTERNE PENTRU DESTABILIZAREA MOLDOVEI

NICOLAI KOSTÎRKIN  
jurnalist, autorul proiectului 
„Sluceainîi Corespondent”

De fapt, datorită conspirației lui Andrei Năstase 
și a creaturii sale la Curtea Constituțională, Dom-
nica Manole, precum și a alor magistrați ai acestei 
instanțe, pe noi ne-au lăsat pur și simplu fără surse de 
existență. Șor, Plahotniuc și Candu, care au furat mi-
liardul, astăzi cîntă alături de Sandu și Năstase, care 
mai înainte se împotriveau furtului miliardului. Este 
adevărat că aici nu este clar rolul lui Sandu, fost mi-
nistru în guvernul Filat, dar Maia Grigorievna speră 
sincer că războiul va șterge toate urmele. 

Calculul este următorul: Moldova a sărăcit foarte 
mult din cauza costurilor mari de combatere a corona-
virusului, din cauza stagnării economiei etc., și acum 
totul poate atinge la cel mai înalt nivel de tensiune.

Opoziția a suferit 4 înfrîngeri politice sem-
nificative la rînd în ultimele șase luni: Maia 
Sandu a dat de bunăvoie puterea în toamna 
trecută, Andrei Năstase a pierdut alegerile de 
la Chișinău, ambii (candidații lor) au pier-
dut lamentabil alegerile parlamentare de la 
Hîncești și ei nu reușesc să acuze autoritățile 
că acestea nu fac față pandemiei de COVID, 
pentru că dacă comparăm numărul deceselor, 
în general, a celor infectați și dinamica în raport cu alte țări, atunci se vede că 
guvernul și Președintele se descurcă foarte bine. 

Astfel, opoziția ACUM, după ce s-a aliat cu proiectele „curate” ale lui 
Plahotniuc - Candu și Șor, s-a încleștat cu dinții în împrumutul rusesc, care ar 
ajuta Moldova să depășească dificultățile economice și criza. Și aceasta este 
a cincea înfrîngere mare a opoziției de dreapta.

ERNEST VARDANEAN  
politolog

ALEXANDR ODINȚOV 
politolog

OPOZIȚIA PIERDE TEREN 
ÎN FIECARE LUNĂ

- Cum apreciaţi, din pos-
tura de Reprezentant comer-
cial al Federaţiei Ruse, re-
centele evenimente din jurul 
creditului rusesc pentru Re-
publica Moldova? 

- Dacă pe scurt, Moldova nu 
încetează să ne uimească. În-
cărcătura infinită a elitelor po-
litice de provocare a scandalu-
rilor pe loc gol îl demotivează 
pe orice antreprenor rațional să 
mai stabilească legături durabi-
le cu Moldova.

- Credeţi că creditul mai 
este pe agenda zilei?

- Eu reprezint în Moldova 
Ministerul Industriei şi Comer-
ţului, nu pe cel al Finanţelor. 
Dar cred că, dacă există voinţă 
şi apelăm nu la temeri, dar la 
raţiune, orice greşeală cu rădă-
cini politice poate fi corectată. 
Creditul de 200 milioane de 
euro, oferit Moldovei de Ru-
sia în două tranşe pe 10 ani, nu 
este o sumă prea mare chiar şi 

pentru Moldova. Însă pe timp 
de criză economică, în condiţii 
de pandemie, chiar şi această 
sumă – pe care guvernul rus a 
oferit-o la un procent destul de 
moderat de 2%, - este un aju-
tor bun şi deloc în plus. Acum 
mingea este pe terenul moldo-
venesc.

Cineva vrea ca Moldova să 
considere Rusia ca dușman. 
Noi, rușii, nu ne-am dori deloc 
o astfel de dezvoltare a eveni-
mentelor, vrem să colaborăm 
cu Moldova, dar dorim, de ase-
menea, ca regulile jocului să fie 
clare.

- Cum apreciaţi nivelul 
actual de interacţiune dintre 
Moldova şi Rusia în sfera re-
laţiilor comercial-economice?

- Întotdeauna este loc pen-
tru mai bine şi pentru conso-
lidarea acestor legături. Toate 
au loc nu chiar atît de repede, 
cum ne-am dori noi. Guvernul 
precedent adesea îşi permitea 
să ignoreze mîna întinsă pen-
tru prietenie şi parteneriat – era 
ceva neplăcut. Federaţia Rusă 

a fost primul stat din lume care 
a recunoscut noua putere şi 
noua realitate politică moldo-
venească şi a fost de partea po-
porului moldovenesc. Noi nici 
atunci nu am aşteptat privile-
gii, nu le aşteptăm nici acum, 
dar nu putem înţelege un lucru: 
dacă Moldova declară că dez-
voltarea economică este una 
dintre priorităţile sale, de ce 
este ignorat enormul potențial 
nevalorificat în relaţiile co-

mercial-economice cu Rusia? 
Dacă este un fel de jertfire a 
poporului şi a ţării pe altarul 
geopolitic, îmi pare foarte rău. 
Spuneam ceva mai înainte că 
în sec. XXI nu este loc pentru 
stereotipurile anilor 90.

- Rusia dispune de proiec-
te concrete, pe care le poate 
propune Moldovei? 

- Desigur, şi ele au fost 
propuse. Repet, toate se înt-
împlă nu atît de repede cum 
ne-am dori, dar noi respectăm 
deciziile comisiei interguver-
namentale moldo-ruse privind 
dezvoltarea comerţului şi a 
economiei. Amintesc aici că 
Dmitri Kozak, care a deschis 
o pagină nouă în relaţiile din-
tre cele două state, a rămas în 
funcţia de reprezentant special 
al Preşedintelui Rusiei privind 
colaborarea comercial-eco-
nomică cu Moldova. Tot ce a 
fost iniţiat de el în această di-
recţie - a rămas pe agendă. Un 

şir de proiecte se află deja în 
derulare, ele se referă la ramu-
rile tradiţionale ale Moldovei – 
agricultura, viticultura. Există 
paşi spre activizarea turismu-
lui. Acelaşi credit, dacă ar fi 
să lăsăm la o parte bănuielile 
şi temerile, este un pas impor-
tant de susținere. Însă voi atra-
ge iarăşi atenţia, că în prezent 
aceasta a devenit un arhaism. 
Pentru o dezvoltare durabilă 
nu mai e suficient să vinzi gaze 
sau fructe şi legume. Chişină-
ul şi Moscova trebuie să pri-
vească în viitor, unde există cu 
totul alte priorităţi. Pe această 
dimensiune încă nu există un 
impuls suficient de dezvoltare, 
însă el va fi, fără îndoială.

Vladislav Darvai: Rusia vrea reguli clare de joc

EU NU VĂD ASTĂZI MOTIVE CA MOLDOVA 
SĂ SE DEZICĂ DE COLABORAREA 
CU FEDERAȚIA RUSĂ

Reprezentant comercial al Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Vladislav Darvai, despre relaţiile comercial-
economice moldo-ruse şi despre faptul unde trebuie astăzi să căutăm rezerve pentru a le dezvolta.

GAIK VARTANEAN 
deputat în Parlamentul RM
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PREȘEDINTELE ȘI GUVERNUL 
LUPTĂ CU PANDEMIA

CU APROAPE 
AU FOST MAJORATE 
PENSIILE

De la 1 aprilie 2020, toate 
pensiile din Moldova au fost 
majorate cu 4,83%. Pensia 
minimă pentru vîrstă constituie 
1131,46 lei. Au fost majorate 
și pensiile pentru invaliditate.

Următoarea indexare 
a pensiilor va avea loc 
la 1 octombrie 2020. 

SUSȚINEREA 
ÎNTREPRINDERILOR

RAMBURSAREA SALARIULUI

Dacă un agent economic a luat credit pentru a achita 
salariile angajaților, guvernul va acoperi procentele 

pentru credit pînă la 31 decembrie 2020.

Oamenii care au pierdut locul de muncă 
din cauza epidemiei de coronavirus și s-au 

înregistrat la Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă, vor primi pînă la

din salariu

GRATUITÎntreprinzătorii, care au lucrat 
în perioada stării de urgență, 
vor putea să-și prelungească 

patentele 

Decizia vizează 
8 mii de oameni, 
care lucrează 
în baza patentei 
de întreprinzător.

PATENTELE PENTRU ÎNTREPRINZĂTORI VOR FI PRELUNGITE

Persoanele care au lucrat nu mai puțin de 9 luni și au pierdut 
locul de muncă în urma epidemiei de coronavirus, vor primi 

îndemnizații de șomaj în sumă de 

DE ŞOMAJ
ÎNDEMNIZAȚII 

2775LEI

PANDEMIA COVID-19 
Lucrul coordonat al Președintelui, primului ministru și președintelui 
Parlamentului permit dezvoltarea și implementarea de soluții eficiente 
pentru a sprijini cetățenii țării, precum și agenții economici afectați 
de consecințele pandemiei.

5% Fonduri pentru pensionari și investiții sociale
Guvernul va aloca peste 

845 000
pentru ajutor social LEI

60-80%
Dacă au activat cel puțin 9 luni înainte de pandemie
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Statul îi va susține pe adevărații eroi – cei care luptă în prima linie cu virusul

PĂSTRAREA LOCURILOR DE MUNCĂ
Statul va susține, din contul surselor bugetare, păstrarea locurilor de muncă și va achita salariile prin 
returnarea a 100% din impozitele pe veniturile persoanelor fizice, contribuțiile sociale, contribuțiile 

la fondul de asigurări de sănătate.

AJUTOR PENTRU MEDICI
Medicii și alți lucrători medicali, care s-au 
infectat cu coronavirus la locul de muncă, 
vor primi o indemnizație unică în valoare de 

ÎN PRIMA LINIE

16000
LEI

ȘI MAI ACCESIBILĂ!
„PRIMA CASĂ” 

din valoarea apartamentului.
5%
PRIMA RATĂ VA CONSTITUI 7271

AJUTOR PENTRU ȘOMAJ 

de persoane

vor primi
În aprilie s-au înregistrat 
și vor primi indemnizații:
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OPOZIȚIA

CRONICA  LOVITURII

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

9 APRILIE 13 APRILIE
Aceiași judecători ai Curții 
Constituționale au decis să 

declare legea privind măsurile de 
criză anticonstituțională. Curtea 

Constituțională a satisfăcut 
plîngerea deputaților din PAS, 
Platforma DA și gruparea lui 

Andrian Candu, care este direct 
legată de criminalul internațional 

Vlad Plahotniuc. Șeful Curții 
Constituționale, Vladimir Țurcan, 

s-a autorecuzat și nu a participat la 
ședință.

23 APRILIE
În ziua în care Parlamentul 

a adoptat legea privind creditul 
rusesc, președintele Curții 

Constituționale, Vladimir Țurcan, 
a fost demis prin vot închis de 

către membrii instanței. Judecătorii 
Nicolae Roșca și Liuba Șova, numiți 

de PAS și DA, au insistat asupra unei 
astfel de decizii. Noul președinte al 
CC a fost aleasă Domnica Manole, 

cea care a îndeplinit indicațiile 
liderului Platformei DA, Andrei 

Năstase, fapt recunoscut de 
ultimul. În aceeași ședință, Curtea 
Constituțională suspendă în grabă 
legea privind creditul rus, adoptată 

de Parlamentul țării. Cu această 
solicitare a venit în instanță grupul 
lui Andrian Candu, controlat direct 

de Plahotniuc.

Curtea Constituțională a 
suspendat Legea cu privire 
la măsurile de criză, inițiată 

de Guvernul Republicii 
Moldova prin asumare 
de răspundere. Pentru 

suspendarea legii au votat 
patru judecători ai Curții 

Constituționale, numiți de 
PAS și Platforma DA.

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ DEVINE INSTRUMENTUL 
OPOZIȚIEI PENTRU SLĂBIREA GUVERNĂRII

Curtea Constituțională este impusă să ia o decizie sub o presiune sau alta, 
reeșind din situația politică. Curtea Constituțională a luat ultima decizie în fa-
voarea opoziției și, desigur, astăzi este o expresie a voinței partidelor de opoziție. 
Acum, Domnica Manole și toți ceilalți judecători vor asculta sfaturile pe care 
opoziția le va da și va trebui să țină cont de aceste sfaturi, deoarece ei au fost 
numiți în funcție de partidele de opoziție.

CORNELIU CIUREA 
politolog

49 000lei pe lună

PENSIA ȘI SALARIUL 

ACORDUL DE ÎMPRUMUT CU RUSIA NU AMENINȚĂ 
CU NIMIC SUVERANITATEA MOLDOVEI
Am participat la elaborarea și adoptarea Declarației privind suve-

ranitatea Republicii Moldova, a Constituției, am participat la exami-
narea mai multor astfel de probleme atunci cînd am lucrat la Curtea 
Constituțională. Nu putem vorbi aici că drepturile statului sunt încăl-
cate în acordul privind împrumutul rus – nu este serios.

Citind decizia Curții Constituționale din 23 aprilie 2020, nimeni nu 
va spune că aceasta este legală și justificată. Nu conține niciun fel de 
argumente, dovezi, critici, suspiciuni sau acuzații.

VICTOR PUȘCAȘ
 fost președinte 

al Curții Constituționale

IMPORTANT!

Șeful de la CC mai posedă mașini, 
apartamente, lot de pămînt, acțiuni 
în diferite firme

DOMNICA MANOLE 
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE



SOCIALIȘTII

9www.socialistii.md

OPOZIȚIA

Odnostalco amintește că acest lucru s-a întîmplat după ce 
instanța a fost sesizată de grupul parlamentar al lui Candu, iar 
păpușarii reali responsabili de tot ce se întîmplă acum la CC, unde 
a fost pusă în funcția de președinte Domnica Manole, apropiată 
de Andrei Năstase, sunt fugarii Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor.

DESPRE ROLUL LUI SERGIU SÎRBU
- Vă mai amintiți despre rolul lui Sergiu Sîrbu în raport cu 

precedenta componență a Curții Constituționale? Da, da, acel 
Sergiu Sîrbu, care pregătea hotărîrile CC în perioada tentativei 
de lovitură de stat. El și-a păstrat rolul de mesager la Curte. Să 
nu credeți că scrie doar adresări. Sîrbu are acum un rol de pion la 
tot ce se întîmplă la Curtea Domnicăi, iar păpușarii din spate și 
beneficiarii reali la ce se întîmplă sunt Plahotniuc și Șor, susține 
Odnostalco.

FUGARII POLITICI VOR 
SĂ CAPTUREZE DIN NOU ȚARA

Pentru aceasta, fugarii Plahotniuc și Șor, au nevoie să blocheze 
plățile pentru salarii și pensii și ei speră mult să captureze din nou 
țara, ca să o mulgă în continuare ca pe o vacă ce le aduce miliarde 
în buzunarele lor, afirmă Odnostalco.

PĂPUŞARII CURȚII CONSTITUȚIONALE

GRIGORE NOVAC: TANDEMUL CRIMINAL 
PLAHOTNIUC-ŞOR ATACĂ DIN NOU MOLDOVA

VIRUSUL SOCIAL
– Opoziția a acționat ca un adevărat virus social care distruge țara și propriul popor. Deputații 

grupurilor Sandu-Candu-Șor-Năstase au vrut să lase fără salarii și suport pînă și medicii din țară, 
care sunt acum în prima linie de luptă cu virusul COVID-19. În Parlament nu le-a reușit. Ei au decis 
să se adreseze la Curtea Constituțională.

- Majoritatea parlamentară a aprobat împrumuturile cu Rusia și FMI. Aceasta vor per-
mite cetățenilor să primească salariile și pensiile, medicii vor avea suport financiar și material în 
continuare, a scris deputatul pe pagina sa de socializare. 

 „Probabil, aceștia au preluat controlul asupra Curții 
Constituționale pentru a-și apăra taxa aeroportuară. Inte-
resant, oare ce părere au cei de la Procuratura Generală 
și Serviciul de Informații și Securitate?”. Despre aceasta 
a scris deputatul PSRM, Grigore Novac, într-o postare 
pe pagina sa de socializare.

- Opoziția are un singur interes atunci cînd vrea să 
blocheze împrumutul de 200 de milioane de euro din 
Rusia și suportul Guvernului pentru cetățeni și mediul 
de afaceri, a scris Grigore Novac.

OPOZIȚIA VREA HAOS

OAMENII VOR PRIMI PENSII ŞI SALARII

Deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco, consideră că în 
spatele Curții Constituționale poate sta, inclusiv, tandemul 
Plahotniuc-Șor, care încearcă iarăși să acapareze țara pentru 
a-și apăra interesele financiare. Despre aceasta, el a scris pe 
rețelele sociale. 

Președintele fracțiunii parlamentare a PSRM, Corneliu Furculiță, susține că deputații 
grupurilor Sandu-Candu-Șor-Năstase au vrut să arunce țara în haos și să lase cetățenii 
fără salarii și pensii.

Astăzi avem o situație politică în care partidele și politicienii de dreapta, precum și cei care au cîștigat miliarde în timpul Alianței pentru Euro, s-au unit într-un 
singur front pentru a împiedica autoritățile să facă față consecințelor pandemiei și să dezvolte țara. Mulți dintre aceștia, din opoziția de astăzi, au făcut parte 
din Alianțele pentru Euro în ultimii 10 ani. Cineva apără comisioanele de mai multe milioane obținute prin aeroport de la cetățenii simpli, alții încearcă să-și facă 
capital politic, periclitînd pensiile și salariile a sute de mii de cetățeni, precum și sprijinul a zeci de mii de întreprinderi.
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CRONICA

CETĂȚENII NU VOR ALEGERI ANTICIPATE, 
Președintele Igor Dodon susține că țara nu are 

nevoie de criză politică. Șeful statului a declarat în 
cadrul unei emisiuni de la postul  NTV Moldova că în 
timpul crizei economice și epidemiologice, trebuie de 
făcut tot posibilul pentru a evita alegerile anticipate.

- Dacă cineva dorește, noi vom merge la alegeri 
parlamentare anticipate, dar tare sper să le evi-
tăm, a declarat Igor Dodon.

În opinia lui, rezultatele alegerilor parlamentare 
nu vor fi favorabile pentru mulți actori politici.

- Mulți nu vor intra în Parlament, inclusiv 
partide și grupuri parlamentare. Ei nu șanse 

dacă alegerile vor avea loc anul acesta, consideră 
Președintele.

Șeful statului a anunțat că alegerile prezidențiale 
vor avea loc în această toamnă, în perioada 23 octom-
brie-23 noiembrie, iar cetățenii vor alege Președintele 
țării prin vot direct, așa cum prevede legislația actu-
ală.

- Este prematur să spunem ce se va întîmpla în 
toamnă. Pot să spun exact că alegerile vor avea loc 
în perioada 23 octombrie - 23 noiembrie. Alegerile 
prezidențiale vor avea loc conform procedurii ac-
tuale, adică prin vot direct al cetățenilor. Punct, a 
spus Dodon.

DE CE SANDU-CANDU-ŞOR ŞI NĂSTASE S-AU OPUS 
CREDITULUI RUSESC

De ce Sandu-Candu-Șor și Năstase s-au 
opus creditului rusesc: Președintele a vor-
bit despre scopul ascuns al opoziției.

Igor Dodon susține că adevăratul motiv 
care a stat la baza nemulțumirii opoziției 
parlamentare față de creditul rusesc nu sunt 
condițiile acordului, ci intenția autorităților 
de a stabiliza situația din țară.

- De ce atîta gălăgie în jurul creditu-
lui rusesc? Împotrivă sunt acei deputați, 
acele forțe care în ultimii 10 ani au fost 
la putere. Ei au luat credite de la partenerii 
occidentali, știm ce s-a întîmplat cu aceste 
credite, ei au furat un miliard de dolari din 
sistemul bancar, și acum ei strigă cel mai 
mult împotriva creditului rusesc, a spus Igor 
Dodon.

Potrivit șefului statului, oponenții credi-
tului rusesc au sperat că Guvernul va intra 
în incapacitate de plată a salariilor, pensiilor 
și altor prestații sociale și pe fundalul unor 
nemulțumiri în masă vor reveni la guvernare.

- De ce strigă? Nu pentru că nu le place 
un anumit punct din acord. Ei au sperat foar-
te mult că noi nu vom avea surse financiare, 
nu vom putea face față iar oamenii vor ieși 
în stradă din cauza reținerii salariilor și pen-
siilor. Și pe fundalul nemulțumirilor, ei vor 
veni la putere. Alte argumente nu sunt, a de-
clarat Igor Dodon.

Președintele a remarcat că, imediat după ce 
Rusia a acordat creditul, au reacționat și alți par-
teneri ai Moldovei.

- Peste cîteva ore am primit creditul de la 
FMI, apoi UE a anunțat că este gata să ne 
acorde 100 milioane de euro. Le suntem recu-
noscători tuturor: UE, SUA. Dar, cu un ajutor 
financiar concret a venit Rusia, pentru aceasta 
vreau să-i aduc mulțumiri. Noi apreciem foarte 
mult acest pas, a menționat șeful statului.

Igor Dodon a discutat cu omologul său rus 
încă în decembrie anul trecut despre acordarea 
unui credit. Parlamentul a ratificat acordul, cu 
voturile PSRM, PDM și deputatului independent 
Alexandr Oleinic. Împotriva acestui împrumut 
s-au pronunțat deputații din fracțiunile PAS, 
Platforma DA, Partidul Șor și grupul Candu.

Președintele a vorbit despre scopul 
ascuns al opoziției

AJUTOR DE ȘOMAJ

IMPORTANT

2 775LEI

DEȚINĂTORII DE PATENTE 
vor primi

 „Opoziția a sperat foarte mult 
că noi nu vom avea surse 
financiare, nu vom putea 

face față iar oamenii vor ieși 
în stradă din cauza reținerii 
salariilor și pensiilor. Și pe 

fundalul nemulțumirilor, ei vor 
veni la putere, alte argumente 

nu sunt”.

EI AU NEVOIE DE PENSII ŞI SALARII
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PARLAMENTUL

CREDITUL RUSESC A STÎRNIT REVOLTA ŞI CONVULSII ÎN PAScuDA

Niciun credit și niciun acord nu 
a fost studiat la noi atît de apro-
fundat precum creditul din Rusia. 
Nici Acordul de Asociere, nici 
transmiterea a 40 la sută din te-
ritoriul țării către firma „Frontera 
Resource”, nici acordul cu Banca 
Mondială cu privire la optimiza-
rea școlilor și spitalelor!

Să privim adevărul în față: uni-
cul neajuns al creditului rusesc 
este faptul că el este rusesc! Dacă 
noi vom schimba denumirea în 
german, vom vedea cum vor dis-
părea toate întrebările!

Iată de ce societatea a fost in-
undată cu tot felul de speculații:

Prima minciună – e că „acești 
bani vor fi transferați într-o ban-
că privată afiliată guvernului!”. 
Ce fel de bancă, vreți s-o numiți? 
Noi nu avem nicio bancă moldo-
venească, le-ați vîndut pe toate 
străinilor în anii 2016-2019! Și 
da, banii vor fi trimiși la BNM.

A doua specualție – că „Gu-
vernul Moldovei își asumă anga-
jamentele de garanție a datoriilor 
companiilor moldovenești către 
băncile rusești!”. Aceasta este 
deja culmea cinismului! Pentru 
orice garanție de stat va vota Gu-
vernul, apoi Parlamentul.

A treia născocire: „Compa-
niile rusești vor avea prioritate 
în contractele de infrastructură!”. 
Acordul prevede drepturile egale 
pentru companiile rusești  în par-
ticiparea la concursurile organiza-
te pentru companiile locale și cele 
străine. Dar nu uitați că în toate 
acordurile cu statele vecine au 
fost astfel de puncte! Apropo, cîte 
licitații rutiere au fost cîștigate de 
companiile rusești, de exemplu, 
în ultimii 10 ani?

A patra minciună – „Credi-

tul prevede penalități în mărime 
de 150 de procente! Din 200 de 
milioane noi vom plăti 300!”. Și 
voi mințiți așa? Doamne ferește!

Sumele amenzilor nu există. 
În Acord e scris că penalitatea în 
mărime de 3% anual va fi calcu-
lată din suma rămasă, dacă plata 
va întîrzia cu mai mult de 10 zile. 
Așa că noi vom plăti 3% și nu 
150%. Și nu din întregul credit de 
200 de milioane, dar din 10 mili-
oane! Și nu imediat, dar peste 10 
zile!

Suma zilnică ar putea constitui 
833 de euro, dar nouă ni se oferă 
o perioadă de grație de 10 zile! Și 
voi numiți asta penalități?

Iar acum, despre isteria ce ține 
de necesitatea creditului.

Fraților, dar voi unde sunteți? 
Pe Marte?

Oare la noi nu este pandemie, 
peste 100 de mii de decese doar 
în UE?!

Oare noi nu avem o criză eco-
nomică globală fără precedent, cu 
blocarea importurilor, exporturi-
lor, închiderea granițelor, lichi-
darea miilor de întreprinderi prin 
toată lumea? FMI anunță despre 
reducerea PIB-ului în UE cu 7,5 
%, în SUA – cu 5,9%, în Rusia – 
cu 5,5%, în lume – cu 3%.

Oare la noi nu este diminua-
rea cu 40% a încasărilor fiscale 
la buget, nu se planifică reduce-
rea PIB-ului cu 3%? La noi este 
creștere, totul e încă bine, așa?

Și nu există deficit de bani în 
toată lumea? Sau poate noi avem 
zeci de creditori și investitori care 
luptă cu îndîrjire unii cu alții pen-
tru dreptul de a investi în cea mai 
săracă țară din UE și, posibil, din 
CSI?

DESPRE CREDITELE 
PRECEDENTE
Apropo, oare voi nu ați luat 

credite în stînga și în dreapta, în-
chinîndu-vă în fața donatorilor, 
acceptînd condițiile cele mai umi-
litoare pentru țară? Și atunci nu a 
fost pandemie, criză economică 
mondială!

La 25 septembrie 2019, M. 
Sandu a luat un credit de la FMI 
în mărime de 46 de milioane de 
dolari, promițînd fondului că va 
majora tarifele la gazele naturale, 
va crește TVA pentru HoReCa 
de la 10 pînă la 20% și că va ex-
clude scutirea personală în cazul 
unui venit anual de peste 360 de 
mii de lei!

ACEST CREDIT
A FOST BUN, CORECT?
În anul 2010, noi am împru-

mutat de la polonezi 15 milioa-
ne de dolari, cu o dobîndă anu-
ală de 2,8% plus angajamentul 
de a achiziționa tehnică poloneză. 
Noi am fost atunci împotrivă? Eu 
nu am auzit.

Dar știți voi cum s-au finanțat 
cheltuielile bugetare în anul 
2015? Vă spun eu. Guvernul a 
împrumutat de la băncile comer-
ciale din Moldova – cu 22,5%! 
Iar în anul 2016 – cu 26,4%!

Așadar, 26% a fost bine, 2% 
din Rusia este rău??? Apropo, 
atunci, băncile are erau controlate 
de cineva care se află în această 
sală s-au îmbogățit cu cel puțin 
500 de milioane de lei!

Voi spuneți că noi avem 
oferte, avem alte bănci și ați 
creditori? Cine anume? Pof-
tim, numiți-i. UE, care a blocat 
asistența macrofinanciară, a sta-
bilit opt condiții politice? FMI? 

BERD? BEI? Concret!
Banca Mondială propu-

ne 2,82% (în dolari), Fondul 
Internațional de Dezvoltare în 
Agricultură (IFAD) – 2,85%! Și 
da, cu o mulțime de condiții! Așa 
cum s-a întîmplat în cazul închi-
derii școlilor, cu proiectul „Prim” 
în anul 2013 al Băncii Mondiale, 
proiectul „Modernizarea sectoru-
lui sănătății în Republica Moldo-
va” în anul 2015, care prevedea 
raționalizarea, adică închiderea 
spitalelor!

Despre creditul rusesc de 200 
de milioane de euro. Dobînda 
este simbolică (2%). Rambursa-
rea – peste 10 ani și nu peste 5 ani, 
așa cum necesită creditul FMI!

Creditul rusesc este suveran. 
Noi îl cheltuim pe ce dorim și 
cum dorim. Aici nu sînt condiții 
politice, cum ar fi vînzarea băn-
cilor, privatizarea proprietăților 
strategice ș.a.

Sau acest lucru nu vă deranjea-
ză?

Că el e din Rusia? Că este 
destinat pentru dezvoltare – dru-
muri, automagistrale? Că aceasta 
reduce dependența externă unila-
terală?

Se pare că da. Dumnezeu cu 
voi!

Deputatul PSRM Bogdan Țîrdea a adus critici colegilor săi din Parlament care fac parte din Partidele lui Sandu, Năstase, Șor și grupul Candu, după ce 
aceștia au încercat intenționat să blocheze în Parlament acordarea creditului rusesc. Prezentăm în continuare discursul său în întregime.

GOLOVATIUC: 
SUNTEM ÎMPOTRIVA INFLAȚIEI

Încă în toamna anului trecut, se știa deja des-
pre creditul rusesc, însă atunci noi nici nu puteam 
bănui, în ce condiții vom fi în această primăvară. 
Noi sîntem categoric împotrivă ca mașina de im-
primat să fie sursa. Ni se propune să includem 
mașina de imprimat pentru vreo 20 de miliarde 
de lei care, cică, vor salva Moldova. Însă aceas-
ta nu va duce la nimic bun. Leul se va devalori-
za de două ori și va costa vreo 30-40 pentru un 
dolar, nemaivorbind de creșterea necontrolată a 
prețurilor”.

deputat PSRM

BURDUJA: PSRM ESTE PENTRU 
SUSȚINEREA BUSINESSULUI

În această perioadă dificilă, oamenii, inclusiv 
businessul, așteaptă de la noi soluții. Parlamentul 
a aprobat un proiect de lege cu privire la măsurile 
de susținere a activității de antreprenoriat. Printre 
acestea – simplificarea accesului la credite pînă la 
sfîrșitul anului, plătitorii de TVA vor avea dreptul de 
rambursarea sumelor pentru viitoarele perioade. 
Agricultura, industria prelucrătoare, transportul 
și telecomunicațiile vor primi 1 miliard de lei. Re-
ducerea TVA de la 20 pînă la 15% pentru sectorul 
HoReCa. 

deputat PSRM

BATRÎNCEA CĂTRE OPOZIȚIE: 
FIȚI MAI RESPONSABILI!

Cu părere de rău, grupul Candu-Șor-Sandu/Năstase 
blochează deja creditul la Curtea Constituțională. 
Dacă nu vom primi asistența financiară 
substanțială din Rusia, care a fost aprobată de că-
tre parlament, cetățenii riscă să rămînă fără salarii 
și pensii. Deja nu mai este vorba despre reabilitarea 
drumurilor, crearea noilor locuri de muncă etc. În 
legătură cu aceasta, facem apel către conștiința 
clasei politice, în special a politicienilor din opoziție: 
fiți responsabili! Acționați pentru cetățeni, pentru 
Moldova!

vicepreședintele Parlamentului
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AVIONUL RUSESC 
A ADUS AJUTOARELE DIN CHINA

GUVERNUL TURCIEI 
A TRANSMIS GRATUIT ȚĂRII 
NOASTRE UN LOT FOARTE 

MARE DE AJUTOARE 
UMANITARE

La Aeroportul Internațional Chișinău a aterizat un avion oferit gratuit 
de Federația Rusă, care ne-a adus mărfuri foarte importante pentru noi din 
China. Împreună cu Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, 
Oleg Vasnețov și Ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica 
Moldova, Zhang Yinghong, am participat la ceremonia de primire a lotu-
lui de produse medicale procurat din Republica Populară Chineză pentru 
o gestionare mult mai eficientă a crizei provocată de pandemia de CO-
VID-19.

Lotul de mărfuri achiziționate 

include peste

Lotul de mărfuri achiziționate 

include peste

Lotul de mărfuri achiziționate 

include peste 

Lotul de mărfuri achiziționate 

include peste 

teste pentru depistarea virusului 

COVID-19

respiratoare KN-95

Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova

perechi de mănuși medicale tuburi de aspirație

80 000 600 000 280 000 50 000

Am adresat sincere mulțumiri partenerilor ruși și perso-
nal Președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin pentru ofe-
rirea în mod gratuit a aeronavei AN-124 „Ruslan” al Forțelor 

Ruse Aerospațiale – una dintre cele mai mari aeronave 
din lume care a transportat obiecte atît de necesare Repu-

blicii Moldova. De asemenea, am exprimat recunoștință 
autorităților chineze pentru sprijinul acordat în procurarea 

mărfurilor medicale și pentru propriile donații.

Îmi exprim recunoștința față de conducerea Turciei și în spe-
cial personal Președintelui Recep Tayyip Erdoğan pentru deschi-
dere și disponibilitatea de a sprijini Republica Moldova în situația 
în care și Turcia, la fel ca toate celelalte țări, luptă pentru a stopa 

răspîndirea coronavirusului de tip nou.

TURCIA

Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova

RUSIA ȘI CHINA
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Așa cum a promis anterior Partidul Socialiștilor, în această perioadă acută a pandemiei, toți banii 
care au fost alocați pentru necesitățile partidului vor fi redirecționați în domeniul medicinei, pentru 
combaterea coronavirusului.

PSRM a transferat banii într-un cont special al Ministerului Finanțelor

1 000 024
milioane lei

Anterior, deputații fracțiunii PSRM din Parlament și consilierii socialiști 
din Consiliul Municipal Chișinău și-au donat salariul pentru 1 lună.

Președintele țării, Igor Dodon, a discutat onli-
ne cu Președintele Republicii Belarus, Alexandr 
Lukașenko. Cei doi oficiali au făcut un schimb de 
opinii cu privire la situația politică și economi-
că din regiune. De asemenea, au discutat despre 
măsurile ce se întreprind în vederea combaterii și 
prevenirii virusului COVID-19. 

Igor Dodon a apreciat activitatea colegilor 
belaruși pe această dimensiune, și le-a mulțumit 
pentru invitația de a efectua un schimb de 
experiență a medicilor din ambele țări.

Cei doi șefi de stat au discutat și despre eveni-
mentele organizate cu prilejul aniversării a 75-a 
a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Pa-
triei. 

“Am fost unanimi în opinia că Marea Victo-
rie este o sărbătoare importantă pentru popoarele 
noastre. Am anunțat că în Moldova, în legătură 
cu pandemia, evenimentele de amploare legate 
de aniversare vor fi transferate pentru 24 august. 
Totodată, am fost impresionat de faptul că în Be-
larus, Parada Victoriei va avea loc pe 9 mai, cu 
respectarea tuturor măsurilor de securitate”, a 
menționat președintele pe pagina sa de Facebook. 

În cadrul discuției, părțile au abordat și modul 
în care va fi organizată ședința Consiliului Su-
prem al Uniunii Economice Eurasiatice, preco-
nizată pentru 19 mai, la Minsk. Președintele Igor 
Dodon a menționat că dacă va fi necesar, el va 
merge la Minsk, pentru a participa la eveniment.

Pentru noi toți, astăzi nu există un 
obiectiv național mai important decît 
combaterea pandemiei de coronavirus. 
Știind în ce situației dificilă s-a pome-
nit poporul țării noastre, cît au de su-
ferit cele mai vulnerabile categorii ale 
populației din Moldova, noi am luat o 
hotărîre colectivă de a oferi ajutorul ne-
cesar concetățenilor noștri și sistemului 
sănătății.

Sute de oameni se adresează în fiecare 
zi cu rugămintea de a le oferi ajutor. Mulți 
dintre ei sînt în pragul disperării. Unii dintre 
ei și-a pierdut locul de muncă și au rămas 
fără surse de existență, la alții, rudele și oa-
menii apropiați sînt internați în spital fiind 
infectați cu coronavirus. Și medicii care 
luptă în prima linie cu epidemia COVID-19 
au nevoie de susținere. Este datoria noastră 
comună să le oferim ajutor acestor oameni. 

președintele 
Partidului Socialiștilor

ZINAIDA GRECEANÎI

președintele fracțiunii 
Partidului Socialiștilor

CORNELIU FURCULIȚĂ

SOCIALIȘTII AU DONAT BANI PENTRU 
COMBATEREA PANDEMIEI DE CORONAVIRUS

PSRM PDM PAS

ȘORPPDA

739

6

mii lei mii lei

mii leimii lei

mii lei

PRO
MOLDOVA

15

4 0

8

DONAȚIILE DEPUTAȚILOR

Președintele Igor Dodon a avut o discuție în format online 
cu Președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko
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CHIȘINĂU

 CAPITALA LUPTĂ CU PANDEMIA

- Chișinău este cel mai mare 
oraș al țării și, desigur, a fost afec-
tat de pandemie mai mult decît 
toate celelalte. Cum apreciați 
situația din capitală și perspecti-
vele pe termen mediu de victorie 
asupra virusului?

- Să pornim de la faptul că în 
toată lumea, practic, nimeni nu a 
fost pregătit de panemie în acea 
măsură în care să prevină eficient 
cazurile letale și s-o întîmpine în-
armat pe deplin din punct de vedere 
medical. Cu exceția cîtorva țări din 
Asia, care s-au confruntat deja cu 
epidemiile SARS și MERS, dar și 
a  mutațiilor ucigătoare preceden-
te ale coronavirusului, majoritatea 
guvernelor, precum și autoritățile 
locale ale capitalelor nu au avut 
experiență în ce privește combate-
rea unor focare de infecție atît de 
grave.

S-a constatat că sistemele me-
dicale ale celor mai dezvoltate țări 
nu au fost pregătite să primeas-
că lovitura virusului. Bineînțeles, 
Moldova nu este o excepție. Îmi 
dădeam seama că la Chișinău sînt 
cele mai multe persoane infectate 
doar pentru că acesta este cel mai 
populat oraș al țării. Sarcina mea, 
ca administrator al capitalei, este de 
a asigura toate spitalele și policli-
nicile municipale care ne sînt sub-
ordonate cu toate utilajele medicale 
necesare și  echipamentele pentru 
medicii noștri.

În scurt timp deja, numeroasele 
ședințe online cu toți conducătorii 
instituțiilor medicale din Chișinău, 
Direcția Sănătate a capitalei și toți 
cei care au atribuție în acest dome-
niu, dar și evaluînd cifrele actuale 
privind  numărul medicilor infectați 
în capitală, pot afirma cu certitudine 
că deocamdată, echipa noastră face 
față sarcinii de a proteja oamenii 
noștri principali care luptă în prima 
linie, pentru combaterea pandemiei 
în Chișinău.

- Dar care sînt cifrele? La ce 
Vă referiți?

Desigur, cifrele se schimbă în 
fiecare zi. De exemplu, la 1 mai, 
numărul de medici infectați în 
instituțiile medicale din Chișinău 
era de 78 de persoane din numărul 
total de 960 din toată țara. În an-
samblu, această cifră variază în li-
mitele a 8%. Cred că este important 
ca medicii să se simtă în siguranță. 
Și aici vreau să adresez, în mod 
separat, sincere mulțumiri tuturor 
donatorilor privați și organizațiilor 
neguvernamentale care au oferit 
ajutor instituțiilor medicale din ca-

pitală. Și, desigur, guvernului și do-
natorilor internaționali.

- Cu medicii – e clar, dar ce-i 
cu oamenii, chișinăuienii care 
s-au pomenit într-o situație deloc 
simplă, închiși în case din cauza 
carantinei, fără lucru, deja de 
aproape două luni?

Bineînțeles, serviciul social al 
primăriei lucrează acum într-un 
regim special, mult mai intens. 
Noi oferim ajutor oamenilor cu 
venituri mici, familiilor incom-
plete, pensionarilor și persoanelor 
cu dizabilități. În acest context, 
aș vrea să menționez rolul impor-
tant al mișcării de voluntariat care, 
concomitent și la inițiativa primă-
riei, dar și datorită unei activizări 
uimitoare a unui număr important 

de chișinăuieni destoinici, doresc 
să acorde ajutor celor cărora le este 
deosebit de dificil în condițiile de 
izolare. 

- Vă referiți la oficiul volunta-
rilor și linia verde, despre care a 
scris presa?

- Da, desigur. Voi menționa cîte-
va  cifre simple – datorită eforturi-
lor serviciului social al capitalei și 
al proiectului de voluntariat, s-au 
distribuit, în total, mii de pachete cu 
produse alimentare persoanelor care 
au nevoie de ele și care sînt înregis-
trate în baza de date a servciului so-
cial al capitalei. Pentru prima dată în 
istoria primăriei capitalei din anii de 
independență, voluntarii s-au impli-
cat atît de mult în aceste activități, 
oferind sprijin autorităților capita-
lei. Eu doresc și sper că acest me-
canism și această inițiativă va fi 
funcționa în aceeași măsură și după 
pandemie. Aceasta este cel puțin 
una dintre oportunitățile pe care ni 
le-a oferit pandemia, oricît de para-
doxal ar suna.

- Apropo, mulți afirmă că 
după pandemie, lumea nu va 
mai fi aceeași. Multe lucruri atît 
de obișnuite pentru noi se vor 
schimba. De exemplu, procesul 
educațional. La Chișinău, sînt 

cei mai mulți elevi decît în orica-
re alt oraș al țării noastre. Cum 
soluționați problema continuității 
procesului educațional și trece-
rea temporară la învățămîntul la 
distanță?

- Într-adevăr, lumea va fi deja 
alta și noi, aici, la Chișinău, trebuie 
să fim în pas cu timpul. Încă cu mult 
înainte de pandemie și de faptul că 
locuitorii municipiului Chișinău mi-
au încredințat administrarea capita-
lei, am pledat pentru digitalizarea 
totală a tuturor proceselor din oraș. 
Și învățămîntul este unul dintre cele 
mai importante din ele. Încă acum 
cîțiva ani, în Consiliul Municipal, 
noi am fost pentru implementarea 
agendelor electronice și a sistemu-
lui de interacțiune profesor – elev 

– părinte. Desigur, pandemia ne-a 
impus să ne mișcăm de zeci de ori 
mai rapid. Noi realizăm un proiect 
grandios de digitalizare a tuturor 
materialelor din învățămîntul pre-
universtar. Cei mai buni profesori 
și actori înregistrează lecții. Noi ne 
îndreptăm spre digitalizarea tuturor 
celor 4500 de lecții din programul 
școlar. Posturile de televiziune ne-
au mers în întîmpinare și în rețelele 
digitale au fost rezervate canale 
speciale pentru difuzarea lecțiilor 
pe parcursul întregii zile, grupate pe 
clase, ani de studii și discipline.

Apropo, revenind la subiectul 
digitalizării, implementarea noilor 
tehnologii și combaterea pandemi-
ei, la Chișinău noi implementăm un 
proiect pilot ce ține de coordonarea, 
urmărirea și monitorizarea online a 
persoanelor infectate, la care boala 
decurge într-o formă ușoară și care 
se tratează la domiciliu.

Mulți experți scriu că succesul în 
combaterea acestui virus depinde în 
multe privințe de cît de exact, corect 
și în timp oportun se face monito-
rizarea persoanelor infectate, pentru 
a preveni infectarea în lanț. Sperăm 
că acest instrument va permite me-
dicilor noștri să acorde ajutor cît 
mai exact și urgent celor bolnavi, 
care sînt la domiciliu, în cazul în 
care ei vor avea nevoie de internare.

- Cu toate acestea, orașul nu stă 
pe loc, noi vedem că se efectuează 
lucrări de reparație a străzilor. 
Cît de raționale sînt toate acestea 
în perioada pandemiei?

- Mai mult decît atît. Noi trebuie 
să continuăm dezvoltarea capita-
lei, s-o aducem în ordine. În afară 
de lucrările vizibile de amenajare 
a străzilor, a parcurilor, reabilita-
rea drumurilor și infrastructurii, 
noi ne continuăm activitatea asupra 
unei baze normative principial noi, 
care corespunde cerințelor timpu-
lui – este vorba și de interacțiunea 
electronică cu orășenii (proiectul 
eu.chisinau.md), și de dezbateri-
le publice ale noilor regulamente 
(de exemplu, regulamentul privind 
comerțul), reformarea pieței cen-
trale, noua regulă simplificată de 
obținere a autorizațiilor în domeniul 
construcțiilor și multe altele.

- Despre toate acestea putem 
citi pe site-ul primăriei?

- Și nu numai. Noi am mai lan-
sat cîteva căi de comunicare și in-
formare cu orășenii. Este vorba 
și despre canalul telegram – Ion 
Ceban, și vlogul săptămînal de pe 
rețelele sociale și de pe Youtube, și, 
bineînțeles, comunicarea prin inter-
mediul rețelelor sociale.

- Care este, în viziunea 
Dvs., mesajul principal pentru 
chișinăuieni?

- Bineînțeles, adînci plecăciuni 
medicilor noștri. Și un mulțumesc 
enorm chișinăuienilor care, în majo-
ritatea absolută, respectă recoman-
dările medicilor și ale specialiștilor 
și urmează regimul de autoizolare și 
distanțare socială. Sînt convins că 
împreună, noi vom depăși această 
criză.

ADÎNCI PLECĂCIUNI 
ADEVĂRAȚILOR EROI 
AI ZILEI DE ASTĂZI – 
CELOR CARE LUPTĂ ÎN 
PRIMA LINIE CONTRA 
VIRUSULUI – MEDICILOR 
NOȘTRI. MULȚUMIM 
CHIȘINĂUIENILOR 
PENTRU IMPLICAREA ÎN 
COMBATEREA VIRUSULUI

Primarul general al capitalei, Ion Ceban relatează, într-un interviu acordat ziarului nostru, cum face 
față Chișinăul numărului mare de persoane infectate cu COVID-19, ce măsuri sînt întreprinse pentru a-i 
proteja pe medicii din capitală, ce pot face acasă elevii din Chișinău și ce se întîmplă cu dezvoltarea 
actuală a orașului care, mai devreme sau mai tîrziu, va reveni la viața normală.

Vizitați biblioteca online www. EDUCATIEONLINE. md
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ANALIZĂ
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PLANURILE OPOZIȚIEI SE PRĂBUŞESC

MAIDANUL A EȘUAT
La 21 ianuarie, Igor Dodon a declarat că „Avia 
Invest”, compania concesionară a aeroportului, are 
datorii investiționale de 66 milioane de euro. Și acest 
lucru este temei pentru rezilierea contractului de 
concesionare.

La 23 ianuarie, blocul Unirea, apropiat lui Plahotniuc, a 
ieșit la un miting de protest în fața Președinției.

La 7 februarie, Președintele a prezentat un discurs 
despre furtul miliardului.

Iar la 8 februarie, a apărut mitingul veteranilor de 
război din Transnistria.

La 19 februarie, în cadrul Comisiei pentru Securitate 
Națională s-au desfășurat audieri pe problema furtului 
miliardului. Au fost audiați reprezentanții Procuraturii 
Generale. Au fost menționate numele lui Șor, 
Plahotniuc ș.a. Și ce credeți?

În aceeași zi, la 19 februarie, Plahotniuc a dezbinat 
PDM: cîțiva deputați de-ai lui Plahotniuc, în frunte 
cu Candu și Sîrbu, au părăsit fracțiunea PDM, 
recunoscînd că au coordonat această acțiune cu 
Plahotniuc. Candu declară despre susținerea lui Sandu 
împotriva lui Dodon.

La 20 februarie, Partidul „Șor” a organizat un miting 
lîngă oficiile PSRM din Chișinău, Bălți și din alte orașe 
ale țării.

La 21 februarie, blocul ACUM a blocat tribuna 
parlamentului, sabotînd raportul prim-ministrului și 
adoptarea unui număr de 40 de proiecte de lege.

La 25 februarie, Partidul „Șor” a cerut demiterea 
ministrului Justiției Fadei. Nagacevschi, care a inițiat 
sesizarea în instanță în privința restituirii aeroportului.

La 2 martie, s-au început protestele „veteranilor 
conflictului de pe Nistru”. A fost întreprinsă o încercare 
de a pătrunde cu forța în clădirea guvernului, au 
răsunat îndemnuri de a aresta președintele Dodon, de 
a scăpa de „regimul pro-rus disprețuit”.

Atenție – la participanții la protest!

Au protestat unioniștii Chirtoacă, Munteanu, Bilețchi, 
Costiuc – oamenii lui Plahotniuc. Tot acolo a fost 
observat și consilierul „Partidului Nostru” I. Cașu.

La 10 martie, s-a desfășurat un miting al 
simpatizanților lui Șor, în plină pandemie! Știind că 
noul coronavirus atacă în special pensionarii, la protest 
au participat aproape 1500 de persoane în etate din 
toată Moldova.

În realitate, mitingul a fost împotriva încercării 
autorităților de a restitui aeroportul în gestionarea 
statului.

Bineînțeles, Sandu – Candu – Șor au zdruncinat țara, 
îndreptînd-o spre maidan. Și toate mergeau conform 
planului.

Politologul Bogdan Țîrdea analizează și prezintă dovezi referitoare la șirul de 
evenimente, o parte dintre care au avut loc și care nu s-au realizat și a ajuns la 
concluzia: dacă e să analizăm în treacăt toate evenimentele cheie care s-au întîmplat 
în ultimele luni, vedem o linie clară: încercarea Maidanului, provocarea panicii, 
destabilizarea țării și instaurarea lui Sandu în funcția de președinte!

DAR PANDEMIA NU I-A AJUTAT

BLOCADA FINANCIARĂ

LOVITURĂ ASUPRA BUGETULUI

La 7 martie 2020, în Moldova a fost înregistrat primul caz de contaminare cu COVID-19.

La 17 martie, guvernul a decis să instituie stare de urgență și carantină. Acțiunile în masă 
au fost interzise.

Pandemia a afectat planurile grupării Sandu – Candu – Șor. Au fost nevoiți să amîne 
maidanul. Atunci ei au decis să lanseze în presă isteria în masă în legătură cu pandemia.

Ba cereau mai multe teste, ba susțineau că testele sînt infectate, ba afirmau că medicii nu 
au echipamente, ba învinuiau medicii că ei ar fi infectat pacienții.

Ba îndemnau diaspora să revină acasă și cereau mai multe curse charter! Ba cereau 
majorarea salariilor pentru medici, convingînd totodată cetățenii să nu cumpere polița de 
asigurare medicală, ba îndemnînd medicii la boicot!

Se miza pe panică și pe eșecul autorităților. Însă planul s-a spulberat. În Moldova sînt 
puțin peste 100 de persoane decedate. Aici nu e Italia, cu peste 28 000!

Atunci au început să convingă Occidentul să blocheze finanțarea externă a țării.

UE așa și a făcut: a blocat asistența de 30 de milioane de euro pentru Moldova, în plină 
pandemie. Nici FMI nu se grăbea cu ajutorul. Așteptau eșecul. Calculul era unui rece – 
afară e criză mondială. PIB-ul Moldovei a căzut cu 3%, încasările impozitelor – cu 40%, 
deficitul bigetului a ajuns pînă la 16 miliarde de lei.

Și aici ne-a salvat Rusia, care ne-a acordat 200 de milioane de euro cu 2%, adică sub 
nivelul inflației!

Aceasta a stricat jocul. Datorită acestui credit, și FMI a decis să acorde 235 de milioane 
de dolari, pentru a nu-și pierde imaginea.

La 1 aprilie, Guvernul a aprobat un pachet întreg de legi prin asumarea responsabilității! 
Aici e vorba și de creditul din Rusia, și ajutorul acordat șomerilor, businessului, 
medicinei. La fel, se presupunea excluderea a 50% din cele 20 de milioane de euro pe 
care Șor și Plahotniuc le iau anual de la cetățeni la aeroport!

Și ce credeți? SANDU ȘI CANDU S-AU ADRESAT CĂTRE CC! La 9 aprilie, CC a anulat 
legea și creditul!

La 23 aprilie, parlamentul a votat pentru legea nr. 56! Încercarea ambasadorilor de a 
convinge PDM să nu voteze a eșuat. În aceeași zi, CC iarăși a închețat adoptarea legii 
pentru cel puțin 2 săptămîni – pînă la 7 mai!

Speranța era că fără creditul rusesc, autoritățile nu vor avea bani pentru salarii și pensii! 
Blocarea acestor legi și a creditului din Rusia este un răspuns al Occidentului la adresa 
Moscovei. La 25 aprilie, ministrul afacerilor externe al FR, Serghei Lavrov a declarat că 
„unui șir de țări din Europa, Uniunea Europeană, NATO le-a fost interzis să primească 
orice asistență din partea Rusiei!

Dar care e atribuția în acest sens a Occidentului și a CC? În realitate, trei judecători ai 
CC din blocul ACUM au fost susținuți de magistratul Sergiu Țurcan. Sora sa – Tamara 
Țurcan, activează la Ambsasada SUA de la Chișinău.

Mai aveți întrebări? În realitate, CC era pregătită de alegerile prezidențiale. Ei trebuiau să 
anuleze eventuala victorie a lui Igor Dodon! Iar aici, au fost descoperiți pentru a îngheța 
salariile și pensiile și pentru a scoate cetățenii în stradă!

Sînt convins că creditul din Rusia – fie cu decizia CC, fie fără ea – oricum va veni.

Iar cetățenii își vor primi salariile și pensiile.
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Alexandru AGHENIE

ȚINEM MINTE, NE MÎNDRIM
Adresez sincere felicitări întregului popor, 

cu ocazia aniversării istorice a celor 75 de 
ani, de la Marea Victorie a Coaliției antihitle-
riste asupra Germaniei naziste.

Ziua de 9 Mai 1945, cînd toată lumea a aflat 
despre capitularea naziștilor, a devenit mo-
mentul de cotitură în istoria omenirii. Cel mai 
groaznic război din istorie, care a luat viața a 
zeci de milioane de oameni, s-a încheiat. 

Țara noastră nu a fost ocolită de această 
conflagrație. Pe meleagurile noastre ostașii 
sovietici au înfruntat primele atacuri ale in-
amicului. Aici au avut loc primele acte de vi-

tejie și eroism. Aici, în perioada de ocupație, 
au fost comise cele mai odioase crime ale 
regimului nazist. Tot pe meleagurile noastre 
s-a desfășurat una din cele mai grandioase 
și importante bătălii din timpul războiului – 
operațiunea Iași-Chișinău. 

Sute de mii de moldoveni au luptat în rîndu-
rile Armatei Roșii. 

Mai bine de 20 dintre ei au fost decorați 
cu titlul ”Erou al Uniunii Sovietice”. Iată de 
ce poporul nostru consideră, pe bună dreptate 
acest război, unul pentru Apărarea Patriei.

În această zi, îi felicit în special pe dragii 
noștri veterani de război și muncitorii din spa-
tele frontului. Vă suntem profund recunoscă-
tori pentru cerul senin și pentru deceniile de 
Pace pe care le-ați obținut cu sacrificii mărețe 
și acte de eroism. 

Poporul nostru va păstra veșnică aminti-
rea despre eroii acestui război, va slăvi și îi va 
mulțumi mereu ostașului sovietic, învingător.

IGOR DODON
Președintele RM

În anul curent, din cauza pandemiei de coronavirus, acțiunile dedicate aniversării 
a 75-a a Marii Victorii, vor fi amînate. Parada militară de pe Piața Roșie din Moscova 
și acțiunea internațională „Regimentul Nemuritor” vor fi organizate la 21 iunie 2020.

75 DE ANI DE VICTORIE
9 MAI

Vlad Batrîncea, vicepreședintele Parlamentu-
lui Republicii Moldova:

 „Noi le sîntem foarte recunoscători veteranilor, 
pentru că datorită lor, trăim pe pămînt. Acordarea 
unui sprijin de care sîntem în stare în această perioa-
dă dificilă - este minimum ce putem face pentru ei”.

SOCIALIȘTII ȘI ACTIVIȘTII CIVICI VIZITEAZĂ VETERANII DE RĂZBOI
În ajunul Zilei Victoriei, reprezentanții Partidului Socialiștilor și activiștii organizațiilor 

obștești au vizitat la domiciliu 400 de veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei.
Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova, s-a adresat anterior cu îndemnul de a acorda 

atenție maximă și ajutor veteranilor de război.


