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LIDER

30 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate

O ETAPĂ IMPORTANTĂ 
A STATALITĂȚII MOLDOVENEȘTI

Astăzi sărbătorim o dată importantă în istoria moder-
nă a statului moldovenesc – cea de-a 30-a aniversare de 
la adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a 
Declarației de Suveranitate. Sunt ferm convins că anu-
me din 23 iunie 1990 trebuie să se numere zilele și anii 
de suveranitate și independență ai statului moldovenesc 
modern. 

În același an, 1990, a fost înființată instituția 
Președintelui Republicii Moldova cu scopul de a conso-
lida suveranitatea și sistemul constituțional ale țării, de 
a le garanta cetățenilor drepturile, libertățile și securita-
tea, pentru a eficientiza interacțiunea dintre organele de 
conducere ale statului și de administrare a acestuia. Așa a 
început o nouă perioadă în istoria statului nostru.

Evident, multe au rămas nerealizate. În 1990, dintr-un 
stat prosper, noi – în cîțiva ani – am regresat semnificativ 
în toate domeniile. Pe lîngă factorii obiectivi, cum ar fi 
destrămarea Uniunii Sovietice, ruperea legăturilor indus-
triale și tehnologice, a relațiilor comerciale, o influență 
imensă au avut-o și factorii subiectivi. Iar, controverse-
le cu privire la problemele de identitate, limbă și adevăr 
istoric, care au răbufnit în dezbateri publice la sfîrșitul 
anilor ’80, și acum ne macină.

Cu toate acestea, de-a lungul istoriei sale, statul mol-
dovenesc s-a format și s-a consolidat la intersecția diferi-
tor civilizații, culturi, limbi, religii și interese geopolitice. 
Astfel, ne putem mîndri cu natura multietnică, multicul-
turală, multinațională a țării noastre. Atitudinea respectu-
oasă a poporului moldovenesc față de diferențele speci-
fice și lingvistice ale altor națiuni a constituit un element 
esențial pentru existența statului și pentru dezvoltarea sa 
ulte- rioară. Trăind în pace 
și armonie pe acest 

meleag, 

reprezentanții 
diverselor cul-
turi, limbi de 
comunicare și 
confesiuni au contri-
buit plenar la consoli-
darea țării, la păstrarea 
statalității moldovenești 
pe parcursul a peste 600 de 
ani.

PATRU 
PRINCIPII 
DE BAZĂ

Dragi compatrioți, tot astăzi se îm-
plinesc exact 3 ani și jumătate din mo-
mentul cînd am depus jurămîntul în 
calitate de Președinte al Republicii 
Moldova, pe data de 23 decembrie 
2016. Profit de această ocazie pen-
tru a-mi împărtăși gîndurile care mă 
preocupă după trei ani și jumătate de 
activitate. 

Anii 2016-2020 au marcat o perioa-
dă dificilă în istoria țării și înțelegem 
cu toții motivele dificultăților prin care 
a trecut Republica Moldova. Există opinia 
că, de la conflictul și nenorocirea de pe Nis- tru, din 
1992, statul nostru n-a mai trecut prin provocări atît de 
dureroase ca cele trăite sub un regim oligarhic, care s-a 
instaurat în paralel cu „furtul miliardului”, pe un fundal de 
teroare și presiune asupra antreprenorilor, a funcționarilor 
și a oamenilor simpli, care a cauzat corupție la nivel înalt, 
abuz de putere, subordonare politică a organelor de drept, 
sărăcire a populației, ruinare a domeniilor educației și 

medicinii și relații grav afectate cu partenerii externi.
Încă înainte de a prelua funcția de președinte, dar mai 

ales în calitate de șef al statului aflat în opoziție cu regi-
mul oligarhic, îmi era foarte clar că, pentru a fi salvată, 
Republica Moldova are nevoie de un set de abordări noi 
în politica sa internă și externă, are nevoie de cîteva teze 
de guvernare foarte ferme, prin care să fie reparate daune-
le aduse de oligarhie, iar însăși oligarhia, în cele din urmă, 
să fie dată jos de la putere.

PRIMUL PRINCIPIU - 
ECHILIBRU ÎN RELAȚIILE EXTERNE

Prima abordare sau prima condiție pe care am consi-
derat-o de maximă necesitate pentru Moldova a fost Echi-
librul și mă refer aici la restabilirea echilibrului în relațiile 
externe, prin care să fie asigurată păstrarea relațiilor de 
prietenie și a parteneriatelor atît cu țările din Est, cît și cu 
cele din Vest, inclusiv cu vecinii noștri cei mai apropiați, 
România și Ucraina.

Moldova este o țară europeană datorită istoriei și 
poziției sale geografice. Suntem o parte integrantă a re-
giunii est-europene. În același timp, soarta noastră este 
indispensabilă de spațiul eurasiatic. Astfel, prioritate pen-
tru noi ar trebui să fie dezvoltarea unor bune relații de 
colaborare politică și economică cu partenerii noștri în 
cadrul zonelor de liber schimb ale Uniunii Europene și 
ale Comunității Statelor Independente.

Acum trei ani am declarat politica externă echilibrată 
ca o condiție importantă pentru asigurarea dezvoltă-

rii durabile a Republicii Moldova.
Pornind de la acest deziderat, din 2016 una 

dintre preocupările mele de bază a fost restabili-
rea parteneriatului strategic cu Federația Rusă, cu 
care Plahotniuc personal și regimul său au intrat în 
război politic deschis. Să ne amintim că în acei 

ani erau blocate exporturile moldovenești 
spre Rusia, au fost impuse interdicții re-
ciproce pentru demnitari, iar zeci de mii 
de muncitori moldoveni riscau să fie 
deportați acasă. Astăzi, aceste probleme 

sunt rezolvate și au rămas în trecut. 
Datorită înțelegerilor la care am 
ajuns cu președintele Vladimir 
Putin, au fost ridicate restricțiile 
pentru zeci de mii de migranți 
moldoveni care lucrează în Ru-

sia. A fost relansat exportul 
de produse moldovenești pe 

piața rusă. La Chișinău, au avut loc două 
forumuri economice moldo-ruse, în cadrul cărora au 
fost încheiate zeci de acorduri privind realizarea în co-

mun a unor proiecte investiționale. Republica Moldo-
va a semnat un Memorandum de cooperare cu Uniunea 

Economică Eurasiatică și a obținut statutul de observator 
în această organizație.

Politica echilibrului am aplicat-o și în relațiile Moldo-
vei cu Occidentul, fiind convins de necesitatea păstrării 
tuturor libertăților și înlesnirilor oferite de Uniunea Euro-
peană pentru cetățenii moldoveni, am încurajat schimbul 
economic și cultural cu Europa și am stabilit personal cele 
mai bune contacte politice și de prietenie cu diverși lideri 
europeni. S-a înregistrat o ascensiune în dialogul bilateral 
cu mai multe state europene, în special Franța, Ungaria, 
Italia ș.a. De la tribuna Adunării Generale a ONU, am ve-
nit cu inițiativa de a ne fi oferite garanții internaționale 
pentru suveranitatea și neutralitatea Moldovei. Politica 

externă a Moldovei a devenit cu adevărat una multidi-
mensională: au fost îmbunătățite acordurile cu China, 
Turcia, Japonia, Israel, Iran, Azerbaidjan, Armenia, Ka-
zahstan, Japonia etc.

Slavă Domnului, avem relații bune de prietenie și cu 
vecinii, chiar dacă vecinătatea presupune uneori anumite 
nedumeriri sau declarații tari, cum se mai întîmplă între 
oamenii care împart un spațiu geografic comun, de care 
sunt preocupați în egală măsură. A sosit momentul să tre-
cem la consolidarea legislativă a acestei abordări. În vii-
torul apropiat, voi semna un decret prin care administrația 
prezidențială va fi responsabilă de elaborarea, în coopera-
re cu Parlamentul și Guvernul, a Conceptului politicii ex-
terne echilibrate. Acest document va trebui să completeze 
și să clarifice dispozițiile actualei Concepții de politică 
externă, adoptată în 1995, și să obțină forța unei legi or-
ganice. Noul Concept trebuie să conțină astfel de principii 
ale politicii externe a Moldovei, cum ar fi deschiderea, 
parteneriatul, buna vecinătate, respect reciproc, coopera-
re, bazat pe implementarea strictă a unei politici de neu-
tralitate permanentă în relațiile cu alte state și organizații 
internaționale.

AL DOILEA PRINCIPIU - 
CARACTER

A doua condiție pe care am considerat-o necesară pen-
tru a salva Moldova este Caracterul. Aflîndu-ne sub un 
regim oligarhic, deosebit de dur și viclean, foarte răzbu-
nător, am realizat că nu vom putea scăpa de acesta fără 
a demonstra mult caracter și consecvență, atît din partea 
politicienilor, cît și a cetățenilor. Iar în iunie 2019, necesi-
tatea caracterului s-a simțit mai acută ca oricînd, întrucît 
atunci a existat o șansă reală de a scăpa țara de Plahot-
niuc și astăzi sunt mîndru de faptul că în acel ceas critic 
mi-am făcut datoria, am știut să sfidez toate riscurile și 
amenințările, inclusiv în adresa familiei mele, și am dat 
lovitura fatală oligarhiei.

De caracter Moldova va avea nevoie și pe viitor, de-
oarece pericolul oligarhic mai este prezent, coruperea 
deputaților se face sub ochii noștri, iar unele partide din 
Parlament pot face în orice moment o coaliție de con-
junctură cu oamenii oligarhilor, care vor să revină sau, 
cel puțin, să se răzbune. Iată de ce, vigilența noastră, a 
mea personală, nu va înceta nici o clipă, iar în cazul unei 
tentative de preluare a țării sub control oligarhic, voi apela 
la susținerea masivă a poporului, voi chema lumea în stra-
dă și voi demonstra același caracter și voință ca în iunie 
2019.

În ultimii ani, cea mai grea lovitură asupra economiei 
și a imaginii Republicii Moldova a fost dată de „furtul mi-
liardului”. Este foarte important faptul că, în anul curent, 
noi am reușit să obținem rezultate vizibile în acest dosar 
și, în general, în lupta cu corupția. Oamenii și-au recă-
pătat speranța că va fi efectuată o investigație corectă și 
identificate persoanele vinovate în acest caz de rezonanță. 
Sunt convins că odată ce vom încheia cu succes cazul cu 
privire la „jaful miliardului”, noi vom putea, într-un final, 
să ne debarasăm de eticheta ofensatoare „stat capturat”.

Vorbind despre caracter, țin să remarc că pentru reîntre-
girea teritorială a țării, de asemenea, este nevoie de 
fermitate, multă insistență și efort în dialogul cu lide-
rii de la Tiraspol și cu partenerii strategici implicați 
în rezolvarea definitivă a problemei transnistrene. 

AVEM O ȘANSA ISTORICĂ

VREM SĂ LUCRĂM ȘI SĂ FIM 
PRIETENI CU TOATE ȚĂRILE 
DIN JURUL NOSTRU.

VOM REUȘI SĂ ÎNVINGEM 
MAFIA INTERNAȚIONALĂ, 
DOAR DEMONSTRÎND 
CARACTER ȘI FERMITATE ÎN 
ACȚIUNI.
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Sunt sigur că Moldova poate avansa și pe aceas-
tă dimensiune în anii apropiați, cu schimbări pozi-
tive surprinzătoare. În ultimii 30 de ani, Republica 
Moldova a fost zdruncinată de conflictul transnis-

trean, de criza găgăuză, de dispute lingvistice și ultima-
tumuri istorice. Am cedat emoțiilor și nu am putut să ne 
concentrăm asupra a ceea ce ne unește. Nu trebuie să 
transformăm istoria într-un instrument de luptă politică. 
Dacă vom urma această cale, ne condamnăm la conflicte 
permanente, care distrug tot ceea ce ne este drag ‒ pacea 
și armonia în țară, în familie și în suflet.

AL TREILEA PRINCIPIU - 
RESPONSABILITATE

A treia condiție sau abordare de care Moldova a avut 
mereu nevoie este Responsabilitatea. Atunci cînd am în-
vestit Guvernul Ion Chicu, am știut că ne așteaptă o etapă 
de muncă intensivă pentru refacerea economică a țării, dar 
nimeni, absolut nimeni dintre noi, nu s-a așteptat că vom 
fi loviți de o pandemie atît de puternică și dăunătoare pen-
tru societate și pentru economie. 

Mai mult decît atît, în pofida unei crize de talie mon-
dială, noi am reușit să oferim sprijin mediului de afaceri, 
să asigurăm plata pensiilor și salariilor, să identificăm noi 
surse de remunerare a medicilor, să ajutăm agricultorii și 
exportatorii și să ținem economia țării pe linia de plutire. 
Consider că responsabilitatea este cuvîntul-cheie care a 
caracterizat guvernarea țării din toamna anului 2019 în-
coace și sunt convins că de responsabilitate maximă, de 
efort și dedicație va fi nevoie și de acum înainte, încă 
mulți ani, pentru a dezvolta Moldova așa cum ne dorim 
cu toții.

Consider, de asemenea, că doar o conducere la fel de 
responsabilă ca cea pe care o avem acum va fi în stare să 
mărească în continuare pensiile și salariile, inclusiv să du-
bleze remunerarea medicilor și a altor categorii profesio-
nale, să mențină ordinea publică, să evite clivajele sociale, 
să modernizeze infrastructura drumurilor, să promoveze 
exporturile.

Este vital să dăm dovadă de responsabilitate și profe-
sionalism atunci cînd este vorba de relansarea economică 
a țării. Vreau să reamintesc că pînă în 1975, în 30 de ani 
de la încheierea Operațiunii Iași-Chișinău și a Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, în Republica Sovietică 
Socialistă Moldovenească a fost dezvoltată o economie 
națională modernă. Au fost edificate orașe noi, fabrici, 
uzine, școli și spitale, universități și institute de cercetare. 
Orașul Chișinău s-a transformat într-un adevărat centru 
cultural, științific, industrial, cu care se mîndreau locuito-
rii săi și era admirat de oaspeții din întreaga republică și 
din alte țări. Este o dovadă a faptului că noi suntem capa-
bili să obținem realizări economice semnificative.

Dar ce am construit noi în 30 de ani după 1990? 
Populația s-a redus cu mai mult de un milion de locui-
tori, peste o mie de întreprinderi industriale și-au încetat 
existența, s-au închis sute de școli, spitale, case de cultură. 
Majoritatea copiilor doresc să plece din Moldova. Oare 
aceasta își doreau deputații din Primul Parlament, care au 
proclamat suveranitatea Republicii Moldova la 23 iunie 
1990? Sunt convins că nu.

Statul mai are o sarcină la fel de importantă: pregă-
tirea unei noi generații de specialiști, în conformitate cu 

cerințele economiei moderne. În viitorul apropiat, noi 
vom avea nevoie de o nouă generație de medici, ingineri, 
agronomi, arhitecți, specialiști IT, care cunosc tehnologii-
le moderne și care sunt capabili să lucreze pe diferite plat-
forme, în țară și în străinătate. Chiar și persoanele în plină 
forță de muncă au nevoie de susținerea statului pentru a 
obține noi cunoștințe.

AL PATRULEA PRINCIPIU – 
VALORI

Ce-a de-a patra condiție pentru a asigura bunăstarea 
și stabilitatea socială a Republicii Moldova este păstrarea 
Valorilor noastre. Cînd vorbesc de valori, mă refer la re-
ligia creștină, la familia tradițională, la pacea interetnică, 
la protecția mamelor și copiilor, la salvarea demografiei 
și a genofondului național, dar și a mediului ecologic, a 

pădurilor și rîurilor. Tot ce am moștenit de la părinții și 
buneii noștri trebuie să cultivăm și să transmitem în stare 
bună copiilor și nepoților – aceasta e datoria noastră de fii 
și fiice, de moștenitori ai acestui pămînt, ai patrimoniului 
natural și ai culturii sale.

În 1990, poporul moldovenesc și-a îndeplinit dorința 
seculară: de a trăi într-un stat suveran și de a vorbi liber 
limba maternă. În lumea modernă, nu fiecare națiune are 
posibilitatea de a avea propria statalitate. Suntem mîndri 
de istoria și cultura noastră. Trăim pe pămînt moldove-
nesc, aparținem unui singur popor, indiferent de limbă și 

etnie. Încă învățăm să ne construim viața și să ne adminis-
trăm statul. Cred cu tărie că după noi vor veni generații 
mai bune decît noi, care, păstrîndu-și identitatea, limba și 
credința, vor consolida Republica Moldova.

Textul integral îl puteți citi pe site-ul  dodon.md

RESPONSABILITATEA 
FAȚĂ DE GENERAȚIILE 
DE AZI ȘI DE MÎINE ESTE 
UN PRINCIPIU-CHEIE 
AL GUVERNĂRII ȚĂRII 
NOASTRE.

TOATE VALORILE CULTURALE ȘI MORALE PE CARE 
LE-AM MOȘTENIT DE LA PREDECESORII NOȘTRI, 
TREBUIE SĂ LE TRANSMITEM COPIILOR, NEPOȚILOR 
ȘI STRĂNEPOȚILOR NOȘTRI.

ECHILIBRU
CARACTER
RESPONSABILITATE 
VALORI
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IGOR DODON: NU VOI PERMITE CA PLAHOTNIUC SĂ PREIA DIN NOU 
CONTROLUL ASUPRA INSTITUȚIILOR STATULUI

SUNT TREI SCENARII PRIVIND 
EVOLUȚIA SITUAȚIEI ÎN MOLDOVA
În majoritatea parlamentară au rămas 50 de 

deputați. Avem de ales între un guvern minori-
tar, care va lucra pînă la alegerile prezidențiale; 
crearea unei coaliții de salvare națională forma-
tă din PSRM, PDM, PAS și Platforma DA, sau 
alegeri parlamentare anticipate.

În cazul scenariului doi, sunt gata, în cel 
mai scurt timp, să mă așez la masa de discuții 
cu reprezentanții a celor patru partide antioli-
garhice din Parlament pentru a decide asupra 
creării unei coaliții.

Pe termen scurt, de trei-patru luni, desfășurăm 
alegerile prezidențiale pentru a nu coopera cu 
bandiții, iar după alegeri vedem cine învinge: 
dreapta sau stînga și decidem ce facem mai de-
parte. În cazul dat nici noi, nici voi, nu jucăm 
jocul lui Plahotniuc.

În cazul scenariului trei, trebuie să se țină 
cont de poziția Curții Constituționale, care tre-
buie să se pronunțe dacă prezidențialele și anti-
cipatele pot avea loc într-o zi. Dacă decizia va 
fi negativă, atunci alegerile parlamentare an-
ticipate pot fi organizate în februarie-martie 
2021.

DACĂ CINEVA DOREȘTE SĂ SE „LEGE 
CU DIAVOLUL”, VA PLECA ÎN IAD 
ÎMPREUNĂ CU EL
Am luat decizia fermă anul trecut că nu vom 

face jocul lui Plahotniuc. Voi vreți să faceți 
această încercare. Socialiștii și președintele nu 
se vor implica. Cît voi fi președintele țării, nu 
voi admite ca Plahotniuc să captureze din nou 
instituțiile statului. Sunt ferm convins că popo-
rul va fi alături și mă va susține.

În blocul „ACUM” Plahotniuc are „con-
serve oligarhice” - 3-4 deputați ca alde Reniță 
și alții, prin care Plahotniuc, cînd are nevoie or-
ganizează scurgeri de informații. 

Dacă cineva dorește să se „lege cu diavolul”, 
va pleca în iad împreună cu el.

PLAHOTNIUC A INVESTIT DEJA 350 
MILIOANE DE LEI ÎN „PROIECTUL 
CANDU”
Vladimir Plahotniuc a investit 20 de milioa-

ne de dolari în proiectul Pro Moldova, condus 
de Andrian Candu. El a făcut acest lucru pentru 
a-și subordona din nou Procuratura Generală, 
Curtea Constituțională și întreg sistemul jude-
cătoresc și nu pentru a ceda Guvernul Maiei 
Sandu sau lui Andrei Năstase. 

Vreau să-i atenționez pe Sandu și Năstase 
că dacă vor colabora cu gruparea lui Can-
du, atunci îi așteaptă soarta lui Voronin și 
Filat. Presupunem că această grupare va mai 
cumpăra 2-3 deputați și vor vota împreună cu 
voi pentru demisia Guvernului Chicu, vor ale-
ge cabinetul vostru de miniștri. Apoi, tot ei vor 
veni la noi ca să dăm jos Guvernul vostru. Ei 
se vor juca așa ba cu noi ba cu voi, pînă nu vă 
vor termina și cu voi și cu noi.

Credeți că ei au inestit peste 20 de milioane 
de dolari în proiectul nou Candu, cumpărînd 

deputați ca să vă dea vouă Guvernul? Domnul 
Andrei Năstase, chiar așa de naiv sunteți? 
Voi credeți că Plahotniuc a cheltuit 20 de mi-
lioane de dolari doar ca să voteze toate pro-

iectele voastre? Nu! Vă va juca și pe urmă vă 
va distruge. Acesta îi este scopul.

Mă adresez din nou către partidele antioli-
garhice cu îndemnul de a ne uni eforturile pen-
tru al distruge pe Plahotniuc și banda lui. În 
Parlament sunt peste 70 de deputați, oameni 
care nu sunt legați cu acești bandiți. Ce vom 
face: îi permitem lui Plahotniuc să asmuțească 
între ele forțele de stînga și de dreapta? El asta 
își dorește.

MOȚIUNEA ÎMPOTRIVA MINISTRULUI 
SĂNĂTĂȚII ESTE UN LUCRU JOSNIC 
DIN PARTEA „GRUPULUI CANDU”

Grupul Candu a acționat josnic și cinic atunci 
cînd a înaintat o moțiune simplă pe numele mi-
nistrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 
Viorica Dumbrăveanu.

Deștepții aceștia care s-au vîndut și au fu-
git de la PD, au înaintat moțiune simplă pe 
numele doamnei Dumbrăveanu. Cred că este 
o lovitură sub centură. Doamna Dumbrăveanu a 
făcut față acestei pandemii într-o situație foarte 
dificilă, cînd sistemul medical a fost distrus de 
toți miniștrii, inclusiv de fostul ministru care 
acum e la Candu. 

Doamna Dumbrăveanu s-a isprăvit și 
a făcut față într-o situație dificilă, iar voi o 
chemați ”la covor”, cum cineva a zis la Parla-
ment. Este o bătaie de joc. Așa pot proceda doar 
niște oameni cinici și fără suflet. Este un lucru 
josnic din partea lui Candu și a echipei sale.

Sunt convins că ministrul Sănătății este des-
tul de bine pregătit și va putea răspunde la orice 
întrebare pusă de deputați.

NU VOM RESTRICȚIONA 
ACTIVITATEA AGENȚILOR ECONOMICI
Autoritățile nu vor reveni la restricționarea 

activității agenților economici în timpul celui 
de-al doilea val al epidemiei. Nu vom adopta 
măsuri care ar putea agrava situația din econo-
mie.

Astăzi, constatăm o stabilizare a venituri-
lor bugetare. De asemenea, fluxurile de export 
revin la cifrele din anul trecut. De fapt, prac-
tic ajungem la nivelul anului trecut. Acum 
imaginați-vă că oprim totul, intrăm în caranti-
nă, închidem întreprinderile. Nu putem reveni 
la aplicarea restricțiilor totale în economie.

În ultima perioadă de timp, a existat o 
creștere a infecției cu coronavirus în toată 
lumea, nu doar în Moldova. Țara noastră este 
mult mai bine pregătită pentru al doilea val al 
epidemiei. Există locuri în spitale. Suntem mult 
mai bine pregătiți decît în martie. Sunt convins 
că vom face față celui de-al doilea val al pan-
demiei - împreună cu doamna Dumbrăveanu, 
împreună cu Guvernul, care face tot posibilul 
pentru a face față situației.

ÎNCERCĂRILE PAS ȘI PLATFORMA DA DE A PURTA 
DISCUȚII CU GRUPUL CANDU, SE VOR SOLDA CU 
REVENIREA STATULUI SUB CONTROLUL 
LUI PLAHOTNIUC

NU CAPTURĂRII REPETATE A MOLDOVEI

POTRIVIT 
UNOR EXPERȚI, 

PLAHOTNIUC 
„A INVESTIT DEJA 350 

MILIOANE DE LEI” ÎN 
PROIECTUL ”CANDU”

350
MLN

VENIM CU UN APEL 
ÎN ADRESA PARTIDELOR 
ANTIOLIGARHICE DE 
A NE UNI EFORTURILE 
PENTRU A-L DISTRUGE 
PE PLAHOTNIUC 
ȘI BANDA SA

TREI SCENARII POSIBILE DE EVOLUȚIE A SITUAȚIEI POLITICE

Guvern minoritar, care 
activează în lipsa unei 
majorități în Parlament

Crearea unei coaliții 
de salvare națională 
formată din PSRM, 
PDM, PAS și Platforma 
DA

Alegeri parlamentare 
anticipate1 2 3
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TEHNOLOGIE DIGITALĂ – 
SOLUȚIA PENTRU ERADICAREA 
CORUPȚIEI
Am lansat multe proiecte onli-

ne, inclusiv autorizații în domeniul 
construcțiilor, educație la distanță și alte 
proiecte. Încă trei proiecte vor fi lansate. 
Vorbim de  managementul documente-
lor, managementul petițiilor și ma-
nagementul resurselor umane. 
Vrem să fie implementate 
cît mai repede posibil.

Am semnat un acord 
cu Serviciul Tehnolo-
gia Informației și Se-
curitate Cibernetică. 
Dorim ca, pe de o par-
te, toate instituțiile să 
funcționeze mai trans-
parent, pe de altă parte, 
să nu mai auzim despre 
fenomenul corupției în 
instituțiile municipale.

REPARAREA DRUMURILOR 
ȘI TROTUARELOR
Pentru mine și echipa mea, priori-

tate este repararea drumurilor, străzilor 
și trotuarelor. Sper că de acum înainte o 
putem face mai bine. Din păcate, timp 
îndelungat, direcțiile nu au coordonat 
între ele: unul sapă, al doilea schimbă 
rețelele de utilități, al treilea pune asfalt. 
Toate aceste lucrări ar trebui incluse într-
un singur plan și coordonate între ele.

Deja după modificările la buget 
(acest lucru ar trebui să fie făcut pînă 

la jumătatea anului), vom putea acționa 
împreună mai bine și mai eficient. Se va 
determina o persoană responsabilă pen-
tru fiecare șantier, se vor crea grupuri de 
lucru. Toate aceste activități ar trebui să 
fie coordonate de preturi. Cer din partea 
oficialilor orașului să arate responsabili-
tatea maximă.

A fost creat un grup de lu-
cru pentru a evalua starea 

rețelelor tehnice, inclu-
siv cea de pe strada 

Albișoara. Acolo, ar 
trebui să înceapă 
reparațiile, au fost 
stabilite multe sar-
cini: menținerea 
ordinii căilor de 
acces, reabilitarea 

trotuarelor. O să 
analizăm ce putem 

schimba la iluminatul 
stradal.

REABILITAREA MEDIULUI 
DIN ORAȘ
După inundațiile care au avut loc săp-

tămîna trecută, am dispus să fie identifi-
cate toate posibilitățile pentru curățarea, 
cel puțin tehnică, a albiei rîului Bîc și a 
scurgerilor. În acest moment, se lucrează 
în zeci de scuaruri, zone verzi și la ame-
najarea aleilor și potecilor.

Avem multe planuri pentru perioada 
următoare. Doar vremea rea poate întîr-
zia desfășurarea acestor lucrări și planu-
rile deja aprobate.

Detalii despre proiecte și programe pot fi găsite pe pagina  chisinau.md și ionceban.md

PRIMĂRIA CHIȘINĂU VA ABORDA 
PROBLEMA REABILITĂRII 
STRĂZILOR ȘI TROTUARELOR, 
ÎN ANSAMBLU

Situația din bancuri - cînd cineva 
așternea asfalt, iar pe urmă erau 
schimbate țevile, va dispărea.

Datorită indicațiilor primarului general 
Ion Ceban:

- Toate lucrările vor fi planificate cu 2-3 
ani înainte;

- Nu va fi permisă lansarea lucrărilor 
fără o proiectare detaliată și o 
coordonare cu toate serviciile de resort.

ORAȘUL CHIȘINĂU 
NU ARE NEVOIE DE GHERETE URÎTE

- Amplasarea chioșcurilor va fi reglementată. În 
termen de două săptămîni proiectul de decizie 
a Conceptului de comerț stradal va fi înaintat 
Consiliului Municipal Chișinău spre aprobare;

- gheretele vor avea un singur design;

- dreptul de amplasare va fi reflectat în 
Regulamentul privind licitația pentru dreptul de 
a încheia un contract pentru plasarea unităților 
mobile pe teritoriul municipiului Chișinău. 

CHIŞINĂU: MAI MULTE PLANURI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE

OPINIA VOASTRĂ CONTEAZĂ!

Pentru a identifica mai eficient 
problemele din municipiul Chișinău, 
primăria a creat site-ul eu.chisinau.
md, care permite fiecărui locuitor 
al municipiului să raporteze o 
problemă în regim online, fără a se 
deplasa la pretură sau primărie.

La rîndul său, administrația 
Primăriei se străduie să răspundă 
cît mai rapid la toate doleanțele și 
plîngerile voastre.

CAPITALA

Mă adresez către cei care lucrează în domeniul sănătății: medici, farmaciști și per-
sonalul medical. Vă mulțumim pentru tot ce faceți. Este o muncă titanică. Datorită 
vouă, astăzi multe vieți au fost salvate. Este o perioadă foarte complicată, toată povara 
COVID-19 a căzut pe umerii voștri. Noi tot contribuim cu ce putem. Dar eroii zilelor 
noastre sunteți anume voi!

MĂ ÎNCHIN ÎN FAȚA MEDICILOR!

GRĂDINIŢELE DE COPII

TERENURILE DE JOACĂ PENTRU COPII

TERENURILE SPORTIVE

DRUMURILE

SCĂRILE 
BLOCURILOR

ŞCOLILE 

ȘI ALTELE

RENOVAREA 
HAVUZURILOR

PARCURILE

AMENAJAREA CURȚILOR

ILUMINAREA
CHIȘINĂUPENTRU TOȚI
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JUSTIȚIA

Cunoscutul om de afaceri, Veaceslav Platon, al cărui dosar, potrivit afirmațiilor procurorului general, Alexandru Stoianoglo, a fost falsificat de regimul 
lui Plahotniuc, a ieșit din penitenciar și a oferit un interviu unui post de televiziune. Prezentăm în continuare cele mai relevante declarații ale acestuia.

„Plahotniuc a exportat minore de pînă la 16 ani – 
el trebuie să fie tras la răspundere pentru „molesta-
rea minorelor”. Notarul său a falsificat semnăturile 
părinților fetelor”.

 „Avocații lui Plahotniuc și ai lui Șor au propus sume 
de la 1 milion pentru ca astăzi să nu fiu eliberat”.

 „Deputatul Partidului „Șor”, Denis Ulanov și fostul 
premier al Moldovei, Iurie Leancă și alte cîteva 
personaje, nu vreau să le numesc, ca să nu fugă – sînt 
implicați în furtul miliardului”.

 „Andrian Candu, fostul președinte al parlamentului 
Moldovei, este „arhitectul furtului miliardului” din 
sistemul bancar. Vor fi documente și mărturii ale com-
plicilor. Toate vor fi. Nu vă faceți griji. Nu vreau să cred 
în aceasta – dar mi s-a creat impresia că ieșirea mea 
este periculoasă pentru Candu și toată banda care 
se numește Pro Moldova”.

 „Ulanov a avut rolul de organizator, el alerga peste 
tot, întocmea documente, lucra cu martorii pentru a 
șterge urmele, administra firmele în care plecau banii, 
primea bani de la aceste firme. Simulînd activitatea de 
avocat, el a fost participant al acestei bande”.

 „Cine va depune mai multe eforturi pentru restituirea 
banilor din furtul miliardului și întoarcerea lui Plahot-
niuc, acela va cîștiga și alegerile prezidențiale”.

 „Fostul premier al Republicii Moldova, Iurie Leancă a 
primit 350 mii de dolari de la Ilan Șor. Anume Ilan Șor 
a dat mita. Noi am văzut 50 mii, mai sînt 300 mii. Banii 
au fost dați pentru participarea la alegeri. Șor a dat acești 
bani cash, sînt dovezi”.

 „Eu mă adresez către Plahotniuc: Vlad, întoarce 
poporului tot ce ai furat!”.

 „Eu nu mă tem de nimic. În patru ani, Plahotniuc putea 
să mă omoare în orice zi. Îmi este totuna”.

 „Plahotniuc va sta închis. Nu știu, în închisoarea din 
care țară el va sta. Dar va fi închis pentru crimele pe care 
le-a săvîrșit în Moldova”.

 „VLAD, ÎNTOARCE CE-AI FURAT!”
CĂTRE PLAHOTNIUC

PLATON

MOLDOVA S-A ADRESAT CĂTRE SUA 
PENTRU EXTRĂDAREA LUI PLAHOTNIUC

Anunțul a fost făcut de Radio 
„Libertatea”. Plahotniuc a contes-
tat decizia Secretarului de Stat, Mike 
Pompeo cu privire la includerea nu-
melui său în lista sancțiunilor SUA și, 
totodată, a solicitat să i se acorde azil 
politic, pentru că „ar fi persecutat în 
patrie”. Instanța a respins cererea lui 
Plahotniuc. Acum el poate fi extrădat 
în patrie, la solicitarea autorităților 
Moldovei.

După declarația lui Pompeo, fu-
garului de justiția moldovenească 
i-au anulat viza americană. Plahot-
niuc a depus o cerere în instanța din 
New York, susținînd că interzicerea 
vizei l-a lipsit de „un proces cores-
punzător pentru a solicita azil și, 
prin urmare, îi este supus unui peri-
col grav viața și libertatea”. Instanța 
însă a respins această cerere.

După ce demersul oligarhului fugar 
Vlad Plahotniuc cu privire la arestarea 
sa a fost respins, Procuratura Generală 
a Republicii Moldova a transmis 
documentele în SUA, pentru extrădare.

JUDECĂTORIA FEDERALĂ A SUA

PROCURATURA GENERALĂ A EXPEDIAT 
ÎN SUA UN DEMERS PRIVIND 

EXTRĂDAREA LUI PLAHOTNIUC

NOTĂ. Procurorii au solicitat mandat de arestare pe numle lui Pla-
hotniuc în legătură cu noile acuzații care i-au fost înaintate la 18 mai. 
Este vorba despre crearea unei grupări criminale organizate (art. 284 
al CP al RM), spălare de bani în proporții deosebit de mari (art. 243 al 
CP al RM) și escrocherie în proporții deosebit de mari (art. 190 al CP 
al RM).

Acțiunile corupte ale lui 
Vladimir Plahotniuc au 

subminat supremația 
legii și independența 

instituțiilor democratice 
din Republica Moldova. 
Astăzi, eu declar public 
despre includerea sa în 

lista sancțiunilor. 
SUA susține Moldova în 

combaterea corupției.
Mike Pompeo, Secretar de 

Stat al SUA, Twitter, 
13 ianuarie 2020

a respins cererea lui Plahotniuc
cu privire la acordarea 
azilului politic
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ANALITICĂ

CRONOLOGIA PROCESULUI
8 iunie 2019 – atotputernicul oligarh V. Plahot-

niuc a pierdut puterea.
14 iunie – a fugit din Moldova în SUA.
24 iunie – a părăsit postul de președinte al Par-

tidului Democrat, renunțînd și la mandatul de depu-
tat. În luna septembrie, comisia parlamentară pentru 
„furtul miliardului” i-a acuzat pe Plahotniuc și Șor 
ca beneficiari principali ai furtului miliardului. A ur-
mat adresarea în procuratură.

11 octombrie 2019, la solicitarea Procuraturii 
Anticorupție, Judecătoria sectorului Ciocana a elibe-
rat mandat de arestare pe numele lui Plahotniuc, însă 
solicitarea a fost scrisă de mântuială. Nicio instanță 
internațională, nemaivorbind despre Interpol, nu l-ar 
fi anunțat în căutare în baza unui astfel de document. 
Altfel spus, șeful Procuraturii Anticorupție i-a dat un 
răgaz.

În decembrie 2019, organele de drept din Mol-
dova au expediat organelor competente din Româ-
nia, Marea Britanie și SUA o solicitare cu privire 
la stabilirea locului în care se află Plahotniuc, care 
mai deține acte de identitate pe numele lui Vladislav 
Novac.

13 ianuarie 2020 – Secretarul de Stat al SUA, 
M. Pompeo l-a anunțat pe V. Plahotniuc persoană a 
cărei aflare pe teritoriul SUA nu este dorită.

18 mai – procurorii au solicitat mandat de ares-
tare pe numele lui Plahotniuc în legătură cu noile 
acuzații ce i-au fost înaintate. Este vorba despre 
crearea unei grupări criminale organizate (art. 284 
CP al RM), spălare de bani în proporții deosebit de 
mari (art. 243 CP al RM) și escrocherie în proporții 
deosebit de mari (art. 190 CP al RM). Tot atunci, 
procurorul general A. Stoianoglo a declarat că există 
dovezi incontestabile ale implicării lui Plahotniuc în 
furtul miliardului, care și-a atribuit cel puțin 100 mi-
lioane de dolari! Materialele vor fi expediate organe-
lor competente din SUA pentru extrădarea acestuia.

22 mai 2020 – Judecătoria Chișinău a emis man-
dat de arestare pe numele lui Plahotniuc.

28 mai – Curtea de Apel a amînat de cinci ori 
această decizie, la cererea avocaților lui Plahotniuc.

Plahotniuc a făcut tot posibilul pentru a tără-
găna procesul în Moldova, pentru că în acest caz, 
el ar fi avut șansa de a cîștiga procesul în SUA. El 
a sperat că va cîștiga și va obține statutul de refu-
giat politic și viză înainte de termen în America.

INSTANȚA ÎN SUA
Prezentăm un fragment din apărarea lui Plahot-

niuc. Argumentul lor principal, de ce SUA nu trebuie 
să-l lipsească pe Plahotniuc de statutul de refugiat 
politic și să-l alunge din țară, este lupta împotriva 
Rusiei și a lui I. Dodon. Cică, el este victima răzbu-
nării Kremlinului. Rusia l-a înlăturat de la guverna-
re pentru acțiunile antirusești și servirea în favoarea 
SUA și a Uniunii Europene...

1) V. Plahotniuc a fost mereu împotriva viziunilor 
Kremlinului și a fost de părerea că Moldova trebuie 
să adere la Occident (UE și SUA).

2) Din luna ianuarie 2016, toate acțiunile PDM 
au fost dedicate acțiunilor care aveau menirea de a 
îndepărta Moldova de influența Rusiei.

3) Unul dintre scopurile lui V. Plahotniuc consta 
în stoparea influenței rusești asupra Moldovei.

4) Încercînd să reducă la zero influența Rusi-
ei în regiune, V. Plahotniuc, împreună cu guver-
nul de coaliție, a realizat pentru prima dată refor-
me antirusești, cum ar fi combaterea propagandei 
rusești.

5) La V. Plahotniuc au apărut probleme din cauza 
reformelor sale proeuropene și a dorinței sale de a 
îmbunătăți calitatea vieții și a securității în țara sa. El 
a implementat programe care aveau scopul integra-
rea Moldovei în Uniunea Europeană și îndepărtarea 
ei de Rusia.

6) În anul 2009, conflictele au apărut din cauza 

poziției antirusești a lui V. Plahotniuc.         
7) V. Plahotniuc a luat un șir de măsuri ce au 

deranjat persoanele care iau decizii la Moscova. 
În consecință, a devenit țintă pentru serviciile spe-
ciale rusești și funcționarii publici.

8) Imediat ce Plahotniuc a devenit coordonato-
rul coaliției de guvernare, această guvernare și-a 
pus drept scop de a elibera țara de influența Rusiei.

9) În luna decembrie 2016, liderul Parti-
dului Socialiștilor din RM, I. Dodon a fost 
ales în calitate de Președinte al Republicii 
Moldova, cu susținerea electoratului pro-
rus, după ce parlamentul Moldovei a 
adoptat legi cu privire la restricționarea 
împuternicirilor Președintelui.

10) La 8 februarie 2017, coaliția 
de guvernare, condusă de reclamant, 
a adoptat Declarația cu privire la li-
mitarea tuturor contactelor oficiale 
cu Rusia.

11) La 16 martie 2017, 
reprezentanții majorității parlamen-
tare și președintele parlamentului 
RM au refuzat să participe la cere-
monia jubiliară organizată cu ocazia 
întemeierii CSI.

12) La 31 martie 2017, Moldova a 
semnat un acord cu o companie ucrai-
neană care prevede achiziția energiei 
electrice, reducînd astfel dependența ener-
getică de Rusia.

13) La 10 mai 2017, V. Plahotniuc a 
contestat prezența forțelor militare rusești 
pe teritoriul Republicii Moldova și a cerut 
retragerea lor.

14) La 29 mai 2017, din Moldova au 
fost expulzați cinci diplomați ruși.

15) La 21 iulie 2017, majoritatea par-
lamentară a adoptat Declarația cu privire 
la necesitatea retragerii forțelor armate 
rusești de pe teritoriul RM.

16) La 20 iulie 2017, Moldova nu a 
permis intrarea pe teritoriul său a unei 
delegații condusă de vicepremierul 
Federației Ruse, D. Rogozin.

17) La 2 august 2017, D Ro-
gozin a fost anunțată persona non-
grata de către guvernarea moldove-
nească 

18) La 7 decembrie 2017, au fost interzise pro-
gramele informative din Rusia, condimentate cu 
„combaterea propagandei”.

19) La 8 decembrie 2017, autoritățile au ajutat 
NATO ca aceasta să-și deschidă o reprezentanță în 
Moldova.

20) La 27 martie 2018, autoritățile Moldovei au 
expulzat trei diplomați ruși, în semn de solidaritate 
cu Anglia în „dosarul Skripali”.

21) La 4 iunie 2018, Curtea Constituțională a 
RM a retras limbii ruse statutul de limbă de comuni-
care interetnică.

22) La 22 iunie 2018, în cadrul Adunării Gene-
rale a ONU, la inițiativa autorităților moldovenești 
a avut loc votarea proiectului de rezoluție cu privire 
la retragerea forțelor armate rusești de pe teritoriul 
Moldovei.

RĂSPUNSUL PREȘEDINTELUI
La 12 iunie, I. Dodon a făcut o declarație 

senzațională. În cadrul unei noi emisiuni 
„Președintele răspunde”, șeful statului a deschis 
parantezele unei întrevederi la care au participat D. 
Kozak și V. Plahotniuc, care a avut loc în luna iunie 
trecut, în cabinetul său.

- La începutul lunii iunie anul trecut, în acest ca-
binet erau Plahotniuc, Kozak și eu. Diferența constă 
în faptul că eu nu înregistrez oamenii, așa cum o fac 
unii. Dar poate că a înregistrat altcineva... Dacă ați 

fi văzut, ce a promis el și ce a semnat... 
Credeți că nu există ac de cojoc? Ac 
există, a spus el.

I. Dodon a mai menționat că, în 
comparație cu cei ca Plahotniuc, el 
este consecvent în afirmații - fie la 
Vest, fie la Est. Iar Plahotniuc a jucat 

pe două fronturi, de aceea și s-a 
terminat totul.

De ce Președintele a ofe-
rit această informație? Noi 
credem că răspunsul este 
evident. Acesta a fost răs-
punsul pentru Plahotniuc 
și avocații săi. Pur și 
simplu americanilor le-a 
fost reamintit faptul că 
Plahotniuc nu era intere-
sat nici de ideologie, nici 
de idealuri. Îl interesa 
doar puterea personală. 
De aceea el juca cu toți. 
Și a ajuns unde a ajuns.

INSTANȚELE 
ȘI-AU SPUS CUVÎNTUL

La 12 iunie, Curtea 
de Apel a menținut deci-
zia instanței primare. Altfel 

spus, a respins cererea cu pri-
vire la anularea arestării lui 
Plahotniuc.

Reamintim cititorilor o cu-
riozitate foarte stranie. Săp-
tămîna trecută, toți procurorii 
care investighează dosarul 
despre furtul miliardului s-au 
îmbolnăvit pe neașteptate 
de COVID-19. Bineînțeles, 
acest virus perfid nu putea 
trece nici pe alături de Cur-
tea de Apel. S-a îmbolnăvit 
și un judecător care exa-
mina dosarul lui Plahot-
niuc. Chiar nu cred că 
este întîmplător...

La 12 iunie, judecă-
toria din New York a exa-
minat cererea lui V. Plahotniuc împotriva 
Secretarului de Stat al SUA, M. Pompeo. Dacă el ar 
fi cîștigat procesul în Moldova, l-ar fi cîștigat și în 
SUA. În orice caz, șansa era foarte mare. Însă el a 
pierdut. De aceea instanța americană a refuzat să-i 
ofere lui Plahotniuc statutul de refugiat. Acum el tre-
buie să părăsească teritoriul SUA.

Unele canale de Telegram informează că Comisia 
Interpol ar putea examina dosarul lui Plahotniuc la 
ședința din 29 iunie – 3 iulie... Acum înțelegeți de ce 
s-au activizat așa Candu și Șor?

Apropo, la 15 iunie, Plahotniuc a mai primit o 
lovitură. Procurorul general A. Stoianoglo a obținut 
transferul lui V. Platon sub control judiciar, cu sco-
pul de reexaminare a dosarului. Acest fapt nu în-
seamnă că el a fost eliberat iar dosarul – clasat. V. 
Platon va colabora intens acum cu ancheta în do-
sarul despre furtul miliardului și despre Plahotniuc. 
Și dacă Platon va ajuta să fie restituit miliardul și să 
fie închiși criminalii, instanța ar putea examina acest 
lucru ca circumstanță atenuantă. Cu atît mai mult că 
timp de patru ani, el a stat în condiții foarte dure 
– pază, supraveghere video, amenințări de lichidare 
fizică (acestea încă sînt valabile), bătăi, tortură. Așa 
că las-să ajute ancheta și țara, dacă s-a ajuns pînă la 
aceasta.

BOGDAN ȚÎRDEA, doctor în politologie

Dosarul oligarhului: TOATE DRUMURILE DUC LA ÎNCHISOARE
Noi am scris și anterior că fostul lider al PDM încearcă să amîne ora răsplatei, că Plahotniuc încearcă, cu disperare, să obțină statutul 
de refugiat politic în SUA. Totodată, el face tot posibilul pentru a demonstra că este de neînlocuit în orice structură a puterii din Moldova.
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Alexandru AGHENIE

COVID - 19
AVEȚI GRIJĂ DE VOI!

RECOMANDĂRI 
ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI

SPĂLAȚI-VĂ PE MÎINI CU REGULARITATE

RESPECTAȚI DISTANȚA ÎN LOCURILE PUBLICE

PE CÎT ESTE POSIBIL, NU ATINGEȚI OCHII, NASUL ȘI GURA

RESPECTAȚI REGULILE IGIENEI RESPIRATORII

URMĂRIȚI CELE MAI ACTUALIZATE INFORMAȚII 
ȘI RESPECTAȚI RECOMANDĂRILE SPECIALIȘTILOR ÎN MEDICINĂ

Dezinfectați cu regularitate mîinile 
cu soluții pe bază de alcool ori spălați-le 
cu apă și săpun.

Păstrați distanța față de alți oameni 
cel puțin de un metru, mai ales dacă 
aceștia tușesc, au guturai și febră.

Dacă tușiți sau strănutați, acoperiți-vă gura 
și nasul cu un șervețel sau cu pliul cotului; 
aruncați imediat șervețelul în containerul de 
gunoi, cu capac și dezinfectați-vă mîinile cu o 
soluție pe bază de alcool sau spălați-le cu apă 
și săpun.

Urmăriți cele mai noi informații despre COVID-19. 
Îndepliniți recomandările specialiștilor, organelor 
centrale și locale din sănătatea publică, precum și ale 
organizației în care activați, pentru a vă proteja, pe voi și 
pe cei din jur, de COVID-19.

De ce este necesar? Dacă pe suprafața mîinilor există virusul, prelu-
crarea mîinilor cu soluții pe bază de alcool sau spălatul mîinilor cu 
apă și săpun, îl distruge.

De ce este necesar? Tușind sau strănutînd, persoana care este bolna-
vă de o infecție respiratorie, cum ar fi COVID-19, răspîndește în jurul 
său picături foarte mici de salivă care conțin virusul. Dacă stați prea 
aproape de o astfel de persoană, vă puteți contamina.

De ce este necesar? Mîinile ating mai multe suprafețe 
pe care ar putea să fie virusul.

De ce este necesar? Acoperirea gurii și a nasului în caz 
de tuse și strănut permite prevenirea răspîndirii virusului 
și a altor patogeni. Dacă vă acoperiți nasul și gura cu 
mîna atunci cînd tușiți sau strănutați, microbii pot pă-
trunde pe mîinile voastre, apoi pe obiectele sau oamenii  
de care vă atingeți.

De ce este necesar? Organele centrale și 
locale din domeniul sănătății dețin informația 
actualizată despre dinamica îmbolnăvirilor de 
COVID-19 din raionul vostru. Acestea pot oferi 
recomandările cele mai potrivite cu privire la 
măsurile de protecție individuală pentru locuitorii 
raionului vostru.

În caz de febră, tusă uscată sau dificultăți de respirație, 
adresați-vă cît mai curînd după ajutor apelînd 
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Atingînd ochii, nasul sau gura cu mîinile care ar putea conține 
virusul, acesta poate ajunge în organism.


