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Guvernul continuă să întreprindă măsuri 
de relansare economică și susținere socială. 
Aceasta prevede susținerea pensionarilor, 
a lucrătorilor medicali, a agenților economici. 

Primarul general al Chișinăului, 
Ion Ceban, continuă proiectele de amenajare 
a capitalei, în ciuda pandemiei 

CHIȘINĂU PENTRU TOȚISTATUL SUSȚINE CETĂȚENII 
ȘI AGENȚII ECONOMICI
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DE LA 1 IUNIE, MAJORITATEA RESTRICȚIILOR 
AU FOST ANULATE
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UN SEMN 
RĂU PENTRU 
PLAHOTNIUC

MEDICII SALUTĂ 
PROPUNEREA 
DE DUBLARE A 
SALARIILOR

SONDAJ 
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Cum mafia încearcă să 
blocheze justiția, 
care a început să lucreze

ÎN CINE AU CEA MAI MARE 
ÎNCREDERE CETĂȚENII 
MOLDOVEI?
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1 NOIEMBRIE – ALEGERI PREZIDENȚIALE



SOCIALIȘTII

2 MOLDOVA ARE VIITOR

LIDER

Igor Dodon: Cetățenii sunt interesați de problemele 
cotidiene, nu de confruntările politice

PLAHOTNIUC VREA SĂ SE ÎNTOARCĂ, DAR PENTRU ASTA ARE NEVOIE DE UN GRUP DE DEPUTAȚI PE CARE 
ÎI POATE CONTROLA. IATĂ DE CE EL ACUM CUMPĂRĂ DEPUTAȚI, OR NIMENI NU PLEACĂ DE BUNĂVOIE. 

PLAHOTNIUC VA FOLOSI 
TOATE METODELE 
MURDARE PENTRU A-ȘI 
ÎNTOARCE CONTROLUL 
ASUPRA MOLDOVEI
Pionii lui Plahotniuc - grupul 

Șor-Candu din Parlament și Re-
nato Usatîi, în afara acestuia - vor 
colabora pentru ca Plahotniuc să 
se întoarcă în Moldova. Acest lu-
cru îl înțeleg eu, dar și Partidul 
Socialiștilor și, din cîte știu eu, 
Partidul Democrat. Urmează ca 
acest lucru să fie înțeles de opoziția 
pro-europeană. Plahotniuc vrea să 
se întoarcă, dar pentru acaesta are 
nevoie de un grup de deputați, pe 
care îi controlează. Prin urmare, el 
cumpără acum deputați, pentru că 
ei nu pleacă de bunăvoie.

Gruparea lui Plahotniuc încear-
că să asmute PSRM împotriva 
blocului ACUM pentru a „juca” la 
mijloc. Scopul lor este să cumpere 
un pachet de deputați, astfel încît 
forțele de centru-stînga să piardă 
majoritatea în Parlament. Forțele 
de dreapta nu vor putea forma de 
unii singuri majoritatea. De aceea, 
cu ajutorul retoricii geopolitice, 
Plahotniuc dorește să-i confrunte 
pe socialiști cu forțele proeurope-
ne, pentru ca în final să-i doboare 
pe toți. La fel a făcut Plahotniuc cu 
Filat și Voronin. Ar trebui să avem 
suficientă înțelepciune pentru a nu 
ne lăsa jucați de mafie și slugile lui 
Plahotniuc - aceștia doi din Parla-
ment și unul în afara acestuia.

PROCURORUL GENERAL, 
ALEXANDR STOIANOGLO, 
ESTE INTEGRU ȘI UN BUN 
PROFESIONIST 
Procurorul General, Alexandr 

Stoianoglo, este un bun profesio-
nist, integru și cu verticalitate din 
care cauză nu este agreat de grupa-
rea Plahotniuc și acoliții săi Andri-
an Candu și Ilan Șor. Ei încearcă 
să facă presiune asupra lui Stoia-
noglo după declarațiile sale pri-
vind furtul miliardului. Acest grup 
mafiot, dîndu-și seama că nu ar 
putea ajunge la un acord cu procu-
rorul, a decis să apeleze la aceleași 
metode - prin intermediul Curții 
Constituționale. Din fericire, de 
data aceasta ei nu au obținut nimic.

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
A CONFIRMAT CĂ MAIA
SANDU A ÎNCĂLCAT 
CONSTITUȚIA
Prin decizia din 21 mai, Cur-

tea Constituțională a confirmat că 

Maia Sandu a fost demisă legal din 
funcția de premier. Înalta Curte a 
stabilit că filtrul suplimentar de se-
lectare a candidatului la funcția de 
Procuror General, creat la inițiativa 
premierului de atunci Sandu, a fost 
anticonstituțional.

Noi am preîntîmpinat-o cu pri-
vire la acest fapt. Maia Sandu a 
aspirat la mai mult atunci cînd și-a 
asumat responsabilitatea și noi am 
depus moțiunea de cenzură. Cur-
tea Constituțională a confirmat că 
noi am avut dreptate și că ea a fost 
demisă corect.

ION CHICU ESTE CEL MAI 
POTRIVIT OM LA FUNCȚIA 
DE PRIM-MINISTRU
Dacă Guvernul cade, cel mai 

bun candidat pentru funcția de pre-
mier este Ion Chicu. Pînă cînd nu 
avem altă coaliție și 51 de semnă-
turi pentru un alt candidat, în ca-
litate de Președinte îl voi propune 
din nou pe domnul Chicu, dacă el 
va fi de acord. El este acum prim-

ministru cu toate împuternicirile 
necesare și să dea Domnul să fie 
așa și în următorii trei ani, pînă la 
finele mandatului actualului parla-
ment.

Sunt gata să iau în considerare 
și altă candidatură pentru funcția 
de premier, pentru care vor semna 
51 de deputați. Maia Sandu, An-
drei Năstase, Ilan Șor și Andrian 
Candu să-și asume responsabili-
tatea pentru crearea unei coaliții, 
lasă să semneze pentru candidat și 
să îl propună Președintelui, iar noi 
vom vedea. Sunt ei gata să-și asu-
me responsabilitatea pentru o ast-
fel de coaliție în fața alegătorilor 
- să creeze o coaliție cu diavolul 
pentru a-l ajuta pe Plahotniuc?

SUNT GATA SĂ PORT 
TRATATIVE CU LIDERII 
FRACȚIUNILOR 
PARLAMENTARE, DAR FĂRĂ 
CANDU ȘI ȘOR
Dacă în timpul apropiat mai 

pleacă cîțiva deputați și nu va mai 

fi majoritate parlamentară, eu în 
aceeași zi, dar poate și mai devre-
me, îi voi invita pe toți jucătorii. 
Pe Șor și Candu nu am de gînd 
să-i invit. Doar Zinaida Greceanîi, 
Pavel Filip, Maia Sandu și Andrei 
Năstase. Vom decide cum proce-
dăm mai departe: permitem mafiei 
să joace cu noi ca mîța cu șoarecele 
sau adoptăm o decizie principia-
lă -  fie curățim totul prin alegeri 
anticipate, fie ne înțelegem altfel. 
Desfășurăm alegeri prezidențiale 
corecte, deschise. Lasă să fie toți 
candidații, iar poporul va alege pe 
cel mai bun. Iar apoi, dacă vedem 
că nu putem merge mai departe în 
acest format, dizolvăm Parlamen-
tul și mergem la alegeri anticipate.

ILAN ȘOR VA STA LA 
ÎNCHISOARE – ÎN MOLDOVA 
SAU ÎN ISRAEL
Am discutat cu premierul is-

raelian Benjamin Netanyahu po-
sibilitatea extrădării lui Ilan Șor. 
Autoritățile israeliene au declarat 
că, după anunțarea verdictului fi-
nal asupra acestui caz, există două 
căi: fie va fi extrădat în Moldova, 
fie va executa o sentință în Israel.

După verdictul final, decizia 
instanței va fi transmisă în Israel - 
împreună cu cererea de extrădare a 
lui Ilan Șor în Moldova.

PE OAMENI NU-I 
INTERESEAZĂ ALEGERILE, 
CI PROBLEME MULT MAI 
SERIOASE
Vă asigur că decizia de a partici-

pa sau  nu la alegerile prezidențiale 
o voi lua în luna septembrie, pen-
tru că acum avem multe probleme 
de rezolvat. Eu merg în raioane, 
acolo oamenii cer ajutor pentru 
susținerea agriculturii, ei întrea-
bă despre salarii, pensii. Nu ne 
gîndim acum la alegeri. Alegeri-
le sunt ultimul lucru de care sunt 
interesați acum oamenii.

BISERICILE TREBUIE SĂ 
FIE DESCHISE PENTRU 
CREDINCIOȘI, DAR CU 
ANUMITE CONDIȚII
Cred că atunci cînd vor fi ri-

dicate restricțiile pentru agenții 
economici, va fi posibil de reluat 
slujbele bisericești în incintă, dar 
cu condiția ca numărul enoriașilor 
să nu depășească 50 de persoa-
ne. Decizia va fi luată de Comisia 
Națională de Sănătate Publică.

ÎNTREPRIND VIZITE ÎN TOATE RAIOANELE 
ȚĂRII. OAMENII SOLICITĂ SPRIJIN PENTRU 
AGRICULTURĂ, ÎNTREABĂ DE SALARII, PENSII. 
NU AVEM CÎND SĂ NE GÎNDIM LA ALEGERI. 
ACEST SUBIECT ÎN CEA MAI MICĂ MĂSURĂ 
INTERESEAZĂ ACUM PE OAMENI.
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SONDAJ: - ÎN CINE AU CEA MAI MARE ÎNCREDERE CETĂȚENII MOLDOVEI
- CINE CONDUCE ÎN RATINGUL FORMAȚIUNILOR POLITICE

IGOR DODON36.8 %

15.1 MAIA SANDU%

8 %

14 %

ION CEBAN

ION CHICU

7.4 % 8.7 % 21.9% 48.6% 

Platforma 
DAPDMPASPSRM

RATINGUL FORMAȚIUNILOR POLITICE

Rezultatele sondajului 
„Solidaritatea socială 

în contextul pandemiei 
COVID-19”, realizat de 
Asociația Sociologilor 

și Demografilor din Moldova.

PSRM va susține inițiativele președintelui țării Igor Dodon, menite să ajute 
oamenii în această perioadă de criză. Despre aceasta a anunțat liderul fracțiunii 
parlamentare a socialiștilor, Corneliu Furculiță. 

Este vorba de 700 de lei pentru pensionarii care primesc pînă la 3 mii de lei 
lunar, dar și dublarea în etape a salariilor medicilor.

Potrivit medicilor, acest lucru va 
stopa plecarea specialiștilor din dome-
niul medical.

Directorul Institutului de Medicină 
Urgentă, Mihai Ciocanu, a spus că du-
blarea salariilor va stopa exodul lucrăto-
rilor medicali din sistem. Totodată, me-
dicii nu vor pleca în străinătate.

- Noi, cei din sistemul de sănătate, 
suntem foarte mulțumiți de această 
inițiativă. Rămîne doar ca societatea 
să înțeleagă că lucrătorii din dome-
niul sănătății trebuie să fie mai bine 
motivați, că trebuie susținuți. Această 
inițiativă a Președintelui Igor Dodon, 
în opinia mea, va încuraja lucrătorii să 
rămînă în instituțiile medicale din Repu-
blica Moldova, a spus Ciocanu.

PSRM SUSȚINE INIȚIATIVELE 
PREȘEDINTELUI

MEDICII SALUTĂ PROPUNEREA 
LUI IGOR DODON DE MAJORARE 
A SALARIILOR

Socialiștii vor vota pentru proiectul de lege care prevede ajutorul de 700 de lei pentru pensionari.

IGOR DODON: 
PENSIILE ȘI SALARIILE 

VOR FI ACHITATE LA TIMP

Președintele țării, Igor Dodon, a dat asigurări 
că pensiile și salariile vor fi achitate la timp. După 
ședința tradițională de luni de la Președinție, șeful 
statului a anunțat, că datorită anulării mai multor 
măsuri de restricție în privința agenților economici, 
veniturile bugetare au început să crească. 

De asemenea, au fost analizate cîteva proiecte 
de legi importante, care vor fi dezbătute în Parla-
ment după ce deputății vor reveni din carantină.



SOCIALIȘTII

4 MOLDOVA ARE VIITOR

CRONICĂ

Proiectul de lege privind anularea examenelor de bacalaureat, în-
aintat de guvernul Moldovei, a fost susținut de Parlament. Despre 
aceasta anunță site-ul oficial al guvernului.

Potrivit ministrului Educației, Igor Șarov, elevii care finalizează 
clasa a IX-a și a XII-a vor primi certificate de studii gimnaziale, re-
spectiv, diplome de bacalaureat în baza mediei anuale la disciplinele 
școlare și media generală, mai mare sau egală cu „5” (cinci).

Astfel, notele pentru probele de examen vor fi calculate în baza 
notelor obținute pe parcursul claselor VII-IX sau pe parcursul claselor 
de liceu. 

Potrivit ministrului, absolvenții vor primi o diplomă de licență de 
același model care a fost și pînă acum și vor putea continua studiile la 
instituții de învățămînt superior, atît în Moldova, cît și în străinătate.

Legea privind anularea examenelor naționale de absolvire a progra-
melor de studii în învățămîntul general, sesiunea de examene 2020, va 
intra în vigoare odată cu publicarea acesteia în ”Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova”.

O astfel de decizie a fost luată de Parlamentul RM.

EXAMENELE DE BACALAUREAT DIN ACEST AN

AU FOST ANULATE
ALEGERILE PREZIDENȚIALE 

VOR AVEA LOC PE 1 NOIEMBRIE

PREŞEDINTELE VA PARTICIPA LA PARADA VICTORIEI DE LA MOSCOVA
Președintele Moldovei, Igor Dodon, va pleca pe data de 24 iunie la Moscova pentru a participa la parada prilejuită 

de aniversarea a 75-a de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei.

Curtea Constituțională a validat mandatul noului deputat în Parlament de pe lista PSRM

NICOLAE PASCARU
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PARLAMENT

PARLAMENTUL A APROBAT MĂSURILE DE SUSȚINERE A POPULAȚIEI ȘI AGENȚILOR ECONOMICI

ÎN PARTICULAR, S-A DECIS:

IMPORTANT!

acordarea în continuare a îndemnizației unice în mărime 
de 16 000 de lei angajaților infectați la locul de muncă cu ”COVID-19”;

stabilirea compensației pentru munca prestată în condiții de risc sporit 
pentru sănătate în mărime de pînă la un salariu de bază personalului an-
trenat în lupta cu coronovirus și 50% pentru personalul din Centrele de 
plasament temporar pentru persoanele vîrstnice și cu dizabilități;

distribuirea în continuare la domiciliu a pensiilor și alocațiilor sociale 
de stat de către angajații de la ”Poșta Moldovei”;

acordarea ajutorului de șomaj în mărime de 2775 lei titularilor 
de patentă antrenați în comerț sau prestările de servicii pe piețele 
care și-au sistat activitatea etc;

instituirea moratoriului, pînă la data de 30 iunie 2020, 
asupra controlului de stat.

CORNELIU FURCULIȚĂ: SUVERANITATEA 
POPORULUI NU ESTE DE VÎNZARE

Fracțiunea PSRM din Parlament nu va susține actuala variantă a pro-
iectului privind activitatea organizațiilor non-profit (ONG).  

În condițiile în care ONG-urile pot fi finanțate din exterior, există riscul 
ca politica moldovenească să fie influențată de forțe de peste hotarele 
țării. Din acest motiv, fracțiunea PSRM din Parlament nu va susține 
actuala variantă a proiectului privind activitatea organizațiilor non-
profit. Despre aceasta a anunțat șeful fracțiunii parlamentare a PSRM, 
Corneliu Furculiță.

„Dacă se dorește ca partidelor politice să li se ofere dreptul de a crea 
asociații obștești, acestea trebuie strict reglementate în legea cu privi-
re la partidele politice, inclusiv la partea ce ține de finanțarea acestora 
care trebuie să fie transparentă și exclusiv din surse interne. Suverani-
tatea poporului nu este de vînzare”, a remarcat Corneliu Furculiță.

STOIANOGLO: VERIFICĂM MINUȚIOS 
ACTIVITATEA LUI CANDU 

Activitatea liderului grupului Pro-Moldova, Andrian 
Candu, din perioada cînd era ministrul al Economiei, 
este verificată minuțios de către procuratură.

Despre aceasta a anunțat Procurorul Genral, Alexandr 
Stoianoglo în cadrul unei emisiuni televizate. „Noi 
verificăm minuțios activitatea lui Andrian Candu în 
perioada cînd a avut loc furtul miliardului. Pentru că 
în acea perioadă Candu a fost ministrul Economiei și 
acest minister  a avut un rol foarte activ în promovarea 
cîtorva proiecte care au devenit drept rezultat legi. Pro-
iectele prevedeau modificarea legislației în reglemen-
tarea activității bancare. Noi studiem acțiunile fiecărui 
funcționar din acea perioadă”, a anunțat Stoianoglo. 
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CHIȘINĂU 

REABILITAREA DRUMURILOR AMENAJAREA SCUARURILOR ŞI A PARCURILOR:
Strada Academicianului Sergiu 
Rădăuțanu (Ciocana), segmentul străzilor 
Bucovina – N. Dimo, a fost deblocată, 
amenajată și asfaltată. 

Strada N. Zelinski (Botanica), segmentul 
Decebal – bv. Dacia – un nou drum cu un 
trotuar nou – este finalizat deja pe partea 
dreaptă și se încheie lucrările la partea 
stîngă.

Strada N. Testemițanu (Malina Mică) 
– se amenajează un trotuar nou, este în 
proces de pregătire reabilitarea drumului 
propriu-zis.
Strada I. Inculeț (Malina Mică) – se 
amenajează un trotuar nou, este proiectat 
canalul de scurgere a apei, este în proces 
de pregătire reabilitarea carosabilului. 
Strada M. Costin (Rîșcani) – asfalt nou pe 
carosabil, se instalează bordura.

- parcul „Alunelul” – anul trecut, s-a 
încheiat prima etapă
- scuarul „Bucuriei” – se finalizează 
reaminajarea totală a scuarului
- scuarul „Mezon” – a fost reaminajat 
totalmente scuarul de lîngă fosta 
uzină „Mezon”
- scuarul „Eminescu” – în timpul 
apropiat, vor începe lucrările de 

reaminajare a scuarului din Centrul 
orașului
- scuarul „Dokuceaev” – în timpul 
apropiat, vor fi lansate lucrările de 
reaminajare a scuarului de pe strada 
Dokuceaev, lîngă policlinica nr. 7
- aleea Mircea cel Bătrîn – aleea pe 
care se plimbă toți locuitorii de la 
Ciocana va fi reaminajată.

C H I Ş I N Ă U  P E N T R U  T O Ț I

TRANSPORT SECURITATE SFERA SOCIALĂORAȘ CONFORTABIL

Ion Ceban, primarul general al mun. Chișinău, continuă proiectele de amenajare a capitalei, în pofida pandemiei. În continuare, 
prezentăm evenimentele și inițiativele principale pe care le implementează Primăria, inclusiv în colaborare cu Consiliul Municipal.

Consiliul Municipal Chișinău a 
votat pentru achiziția unor noi 
autobuze și troleibuze pentru 
capitală. Astfel, anul acesta, vor 
fi achiziționate 100 de autobuze 
și 18 unități de transport cu două 
nivele, vor fi asamblate 30 de 
troleibuze.

Au fost anunțate concursurile 
publice pentru funcțiile va-
cante în direcțiile primăriei 
Chișinău. Numirile conform 
apartenenței de partid sau de ru-
denie, așa cum a fost pînă acum, 
sînt inadmisibile. Direcțiile primă-
riei trebuie să fie conduse de cei 
mai buni dintre cei mai buni.

S-a încheiat prima etapă a pro-
iectului „Educație online”. Astfel, 
pe platforma educatieonline au fost 
încărcate 2150 de lecții. Primăria 
Chișinău va crea condiții pentru in-
struirea la distanță pentru toți elevii 
din țară. Chiar și atunci cînd nu este 
carantină, pînă la 10 mii de elevi 
absentează de la ore, unii dintre ei 
nu pot frecventa școala din motive 
de săntătate. Acum, toți copiii au 
posibilitatea de a învăța!

Din donațiile care s-au colectat 
pe contul deschis de primărie, 
comisia a transferat mijloace 
financiare în instituțiile medicale, 
dar și pentru alte necesități în 
combaterea COVID-19.

În toate sectoarele capitalei vor 
fi organizate iarmaroace agri-
cole.

A fost creat un grup de lucru 
pentru elaborarea proiectului 
privind sistemul de taxare elec-
tronică în transportul public. 
Sistemul electronic de plăți va 
crește veniturile, vor eficientiza și 
mai mult activitatea parcurilor de 
autorbuze și troleibuze, iar aceas-
ta va contribui la perfecționarea 
calității serviciilor.

A fost format un grup de lucru 
pentru elaborarea concepției 
parcărilor. Orașul are nevoie de 
un sistem eficient al parcărilor.

Primăria Chișinău a semnat un 
acord de colaborare cu Centrul 
Național Anticorupție. Primăria 
Chișinău a fost una dintre cele 
mai corupte instituții ale țării. 
Noul primar Ion Ceban a dat lovi-
tura asupra corupției!

Curtea de Conturi va efectua un 
audit financiar la 5 combinate res-
ponsabile de asigurarea copiilor 
din capitală cu produse alimen-
tare. Securitatea alimentației 
copiilor este prioritatea numă-
rul unu.

A fost creată o comisie care va 
înainta propuneri privind di-
minuarea numărului de acci-
dente rutiere în capitală. Vor 
fi analizate toate segmentele 
„avariate” ale drumurilor și vor 
fi înaintate propuneri privind 
eliminarea pericolului.

A fost prezentat un nou re-
gulament cu privire la publi-
citatea stradală (exterioară). 
Publicitatea stradală nu trebuie 
să acopere arhitectura orașului 
și să creeze pericol pentru 
atenția șoferilor.

Proiectul „Eficiența energetică și 
izolarea termică a clădirilor pu-
blice, dar și a blocurilor din sec-
torul rezidențial din municipiul 
Chișinău” a fost perfecționat și 
aprobat de Consiliul Municipal. 
Vor fi reabilitate 23 de clădiri 
publice – 6 grădinițe, 16 școli 
și 3 spitale.

AUTOBUZE ȘI TROLEIBUZE CONCURSURI PUBLICE EDUCAȚIE

COMBATEREA COVID-19

IARMAROACE

SISTEM 
DE TAXARE ELECTRONICĂ

CONCEPȚIA PARCĂRILOR

NU CORUPȚIEI

SECURITATEA 
ALIMENTAȚIEI

A FOST CREATĂ COMISIA

PUBLICITATE STRADALĂ

EFICIENȚA ENERGETICĂ

5000 3000 5000
LEI DE LEI DE LEI

46 DE ABSOLVENȚI 12 ABSOLVENȚI20 DE COPIIComisia municipală de profil a luat 
decizia de a oferi ajutor material în 

valoare de 700 de lei pentru 8000 de 
copii din familii defavorizate, care 

trăiesc în municipiul Chișinău, pentru a 
se pregăti de noul an de învățămînt.

Suma totală – 
5 milioane 600 mii de lei.

De asemenea, va fi asigurată susținerea financiară a 78 de copii 
care au rămas fără îngrijirea părinților și copii care, temporar, au rămas fără tutelă:

AJUTOR MATERIAL 
5 mln. 600 mii lei

CARE VOR MERGE ÎN CLASA I AI CLASEI A IX-A VOR PRIMI CÎTE AI CLASE A XII-A VOR PRIMI CÎTE

SUMA TOTALĂ

SUMA TOTALĂ 

Se va oferi ajutor în valoare de 500 de lei pentru 78 de donatori de sînge.

298 MII DE LEI 39 MII DE LEI
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ANALITICĂ

VLADIMIR PLAHOTNIUC ESTE PRINCIPALUL 
BENEFICIAR AL FURTULUI MILIARDULUI

SEMN RĂU PENTRU PLAHOTNIUC ŞI CANDU

Procuratura va cere în mod 
repetat extrădarea lui Vlad 

Plahotniuc din SUA

O nouă acuzație 
va fi înaintată 

împotriva lui Ilan Șor
Potrivit afirmațiilor procurorului general, 

Vlad Plahotniuc cu ajutorul lui Ilan Șor a devenit beneficiarul a

ALEXANDRU STOIANOGLO
Procuror General

100 milioane de dolari SUA

Cum oligarhul fugar și finul său încearcă să stopeze mecanismele justiției ce au fost lansate

SANDU DOREȘTE SĂ DEMITĂ GUVERNUL, PENTRU A-L LIPSI PE IGOR DODON DE 
RESURSELE ADMINISTRATIVE, DAR NU ESTE CERT CĂ EA DOREȘTE SĂ FORMEZE UN GUVERN 
CU CANDU. DOAR, ÎN ESENȚĂ, ACEASTA AR FI O ALIANȚĂ CU PLAHOTNIUC, IAR SOARTA 
TUTUROR PARTIDELOR CARE AU FOST ÎN ALIANȚĂ CU EL ESTE CUNOSCUTĂ: AMN, PLDM, PL, 
PCRM – SÎNT ÎN AFARA PARLAMENTULUI. ACESTEA AU FOST DISTRUSE, LA FEL CA ȘI LIDERII LOR. Analist politic

BOGDAN ȚÎRDEA

SALUTĂRI DIN OCCIDENT!
Parlamentul a votat la 23 aprilie pentru creditul din 

Federația Rusă în valoare de 200 milioane de euro. 
Grupul Sandu  Candu – Șor a provocat niște strigăte 
nemaipomenite. Isteria sa transformat în bocet 
colectiv. Dar în timp de deputații boceau, S.Sîrbu s-a 
adresat către Curtea Constituțională, cerînd anularea 
creditului. Fără a avea încă decizia parlamentului, 
judecătorii au aprobat această sesizare, ziua l-au demis 
pe Vladimir Țurcan, președintele CC, numind-o în 
această funcție pe Domnica Manole, iar seara au sistat 
pînă la 7 mai acțiunea legii privind creditul.

Iar în dimineața de 7 mai, situația a început să se 
încingă. Și pentru opoziția compador, toate mergeau 
conform planului. Iar planul era simplu: CC blochează 
creditul rusesc și aici vin „salvatorii” romîni și oferă 
tocmai 3,5 milioane de euro. Însă nu în bani, dar 
în ajutoare. Și ce e mai important aici e că tehnica 
militară vine în ajunul zilei de 9 Mai. Și anume în 
ziua adoptării deciziei CC. Iată așa un salut din 
partea Occidentului. Cam ticălos, desigur. Blochezi 
ajutorul real din partea Rusiei pentru a apărea în 
rol de binefăcător. În schimb, conform standardelor 
europene!

În realitate, acesta a fost un simplu circ. Decizia 
era cunoscută din timp. Trei judecători sînt oamenii 
blocului ACUM (Manole, Roșca, Șova), sora celui de-
al patrulea magistrat lucrează la ambasada americană. 
Pentru a-și păstra imaginea, judecătorii au jucat un 
spectacol. Au început să învinuiască guvernarea de 
amenințări, șantaj, intimidare, urmărire... S-au adresat 
către Uniunea Europeană, Comisia de la Veneția. 7 
ore au stat în ședință!

Au anunțat verdictul ca pe vremurile lui Plahotniuc 
– la ora 22:00. Și totul pentru ca măcar cumva să 
justifice comanda externă despre care știau toți.

Și decizia care, la fel, era cunoscută din timp. Au 
dorit să dea acestui circ măcar o oarecare aluzie la 
decență – n-au reușit. O priveliște jalnică a unor lachei 
jalnici. Să spunem așa: CC este garanția oligarhiei și 
a administrației externe. De aici, și toate problemele. 
Patru persoane (nici măcar șase!) pot zdrobi orice 
parlament, guvern, președinte, pot anula orice lege, 
alegeri, voința poporului! E suficient să cumperi/
sperii/numești patru judecători ai CC – și țara e în 
buzunarul tău! Aceasta este topul, nucleul, centrul și 
sistemul nervos al tuturor necazurilor noastre. Și nu 
se subordonează poporului, legii și Constituției – doar 
compradorilor și stăpînilor externi.

FRACȚIUNEA – PENTRU AEROPORT
La 8 mai, deputații Partidului Democrat (PDM) 

V. Vitiuc, O. Sîrbu, V. Ivanov și E. Bacalu au părăsit 

partidul. Vitiuc și Ivanov au aderat la Șor, Sîrbu și 
Bacalu – la Pro Moldova (Candu). Mai tîrziu, la 18 
mai, și deputații V. Bîtcă și G. Verdeș au plecat de 
la PDM. Majoritatea parlamentară PDM și PSRM 
a ajuns la limită cu 52 de deputați. La fel, pe 8 mai, 
fostul democrat A. Candu a făcut publică o declarație 
în care a îndemnat deschis deputații să creeze un bloc 
antiguvernamental. Cîteva ore mai tîrziu, fracțiunea 
Șor a aderat la această grupare criminală. Altfel spus, în 
parlament s-a format o fracțiune unică a lui Plahotniuc. 
Și tot ea este pentru aeroport.

Care-i pontul creării unei platforme 
antiguvernamentale în parlament? Ei doresc să obțină 
susținerea unui număr cît mai mare de deputați, pentru 
ca în două fracțiuni, să aibă mai mulți membri decît 
blocul ACUM... Că doar și acolo sînt două partide! Și 
aceasta, pentru a obține cît mai multe funcții. ACUM  
are 25 de deputați, Candu și Șor – 19-20. Candu mai 
are nevoie de 5-6 deputați pentru a negocia o jumătate 
dintre ministere și funcția de premier din partea Pro 
Moldova. Iar Sandu va obține funcția de Președinte. 
Aceasta este esența ofertei lui Candu. Și în toamnă – 
tablou pictat pe bază de ulei: Sandu – Președinte, Candu 
– speaker. Premier – sortimentul Leancă, adică un pur 
și simplu prim-ministru – fără chip și fără putere.

Posibil, spre decembrie... revenirea lui Plahotniuc 

în Moldova. El a promis să distrugă PSRM.
Însă lui Candu i s-a întîmplat un mic eșec. 

Problema e că Sandu este gata să dea jos guvernul, 
împreună cu Candu și Șor, dar să facă alianță cu Șor 
încă nu se decide. Mai în scurt, Vitiuc și Ivanov n-au 
intrat în fracțiunea care trebuie... Și aceasta este o 
gafă serioasă a lui Plahotniuc.

DECLARAȚIA PROCURORULUI GENERAL

Procurorul general A. Stoianoglo a susținut la 18 
mai un briefing și „a aruncat bomba”: Plahotniuc este 
figurantul principal în dosarul furtului miliardului. 
El a acționat prin intermediul lui Șor, furînd cel 
puțin 100 milioane de dolari de la BEM. Sînt dovezi 
incontestabile. Procuratura va cere repetat extrădarea 
lui Plahotniuc din SUA. Cazul lui Platon a fost 
falsificat. El va fi revizuit. În dosarul lui Șor au apărut 
noi capete de acuzare. Timp de cinci ani, ne-au dus 
pe niște urme false, de fapt, apărîndu-l pe Șor. Deci, 
se strînge funia în jurul grupului Candu – Șor. Pentru 
prima dată, s-au găsit dovezi și probe serioase.

Noutatea despre revizuirea dosarului lui Platon 
este un semnal foarte rău pentru Plahotniuc și Candu. 
Și ei știu asta. El îi va ajunge și în mormînt. De aceea el 
a fost păzit cu strictețe la închisoare de departamentul 
special „Pantera”. Acum, Candu trebuie s-o roage 
pe Sandu să dea jos guvernului și personal pe Igor 
Dodon. Altfel – nu mai vede el Maiami. Va avea 
vacanță nu în Canare, ci doar... la pușcărie.

Acuși se va începe războiul împotriva lui 
Stoianoglo. Și încercarea de a-l demite pe Chicu și de 
a-l înlătura pe Dodon.

ÎNTREBĂRI CĂTRE MAIA SANDU

În contextul ultimelor declarații ale Procuraturii 
Generale despre furtul miliardului și concesionarea 
aeroportului, e clar că la Șor, Candu, Drăguțanu 
lucrurile stau foarte prost. Ancheta le calcă pe urme.

În legătură cu  aceasta, au apărut patru întrebări 
din partea cetățenilor către Sandu:

Ea este gata să deschidă dosare penale împotriva 
lui Candu, Șor, Tauber în locul demiterii guvernului 
Chicu? Ea este gata să renunțe la întoarcerea miliardului 
de dragul unei noi majorități parlamentare? Că doar 
liderii Pro Moldova și Șor sunt participanți ai jafului.

Ea este gata să cedeze aeroportul lui Șor și 
Plahotniuc pentru a deveni premier? E adevărat că 
Șor și Candu propun bani serioși anumitor deputați 
ai blocului ACUM, pentru ca aceia să le păstreze 
libertatea și aeroportul?

- Ah, cine-s aceștia?       
Șmecherii?!

- Nu, frate... 
Ei sunt reprezentanții 
opoziției.
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Alexandru AGHENIE

ANUL LUCRĂTORULUI MEDICAL

PROGRAMELE
ŞI INIȚIATIVELE PREŞEDINTELUI

AJUTOR 
MATERIAL

MAJORAREA 
SALARIILOR

pentru toți angajații din sistemul 
de sănătate

700DE LEI DE DOUĂ ORI

SUSȚINEREA AGENȚILOR ECONOMICI
Acoperirea dobînzilor pentru creditele bancare și nebancare în mărime de șase 
fonduri de salarizare, în loc de trei fonduri aprobate anterior de Guvern și Parlament.

În prezent, fondul lunar de salarii, în Republica Moldova, constituie aproximativ 
4 miliarde de lei. Deci, propunerea Guvernului înseamnă ajutor în mărime de 24  
miliarde de lei, în timp ce volumul total al dobînzilor pentru împrumuturile din 
sectorul real al economiei este de 27-28 miliarde de lei.

Perioada de acoperire a plăților pentru aceste dobînzi va fi extinsă pînă la 31 
decembrie 2021 și nu pînă pe data de 31 decembrie 2020, cum s-a decis anterior. 
Guvernul propune să fie incluse nu doar împrumuturile de la băncile comerciale, dar 
și cele accesate de la organizațiile de microcreditare nebancare.

Vă mulțumim, dragii noștri medici, pentru că ne salvați viețile 
și aveți grijă de sănătatea noastră!

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a semnat decretul cu privire 
la declararea anului 2020 - Anul Lucrătorului Medical în Republica Moldova

Termenul de returnare a banilor 
pentru pachetele turistice în caz de 
reziliere a contractelor, pînă la înce-
putul călătoriei, a fost prelungit de 
la 14 pînă la 540 de zile. Un proiect 
de lege în acest sens a fost aprobat de 
parlament.

TERMENUL DE 
RETURNARE A BANILOR

PENTRU PACHETELE TURISTICE 
A FOST PRELUNGIT

2020

în valoare de
în cîteva etape 

tuturor pensionarilor care primesc 
o pensie mai mică de 3000 de lei


