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PENSIONARII AU PRIMIT CÂTE

1000 DE LEI

2,2 MILIOANE
DE VACCINURI
Moldova va cumpăra
2,2 milioane de vaccinuri
prin COVAX, precum și
700 mii de doze de vaccin
„Sputnik-V”. De asemenea,
Rusia va dona Moldovei
180 mii doze
de „Sputnik-V”.
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Inițiativa Partidului Socialiștilor
aprobată la finele anului 2020.
Fiecare pensionar, cu o pensie mai
mică de 4000 de lei, a primit câte
1000 de lei pentru Sărbătorile Pascale.

RĂPIREA JUDECĂTORULUI –

O ÎNȚELEGERE?

Cine stă în spatele
răpirii judecătorului
ucrainean Ceaus?
Care sunt înțelegerile
președinților
Sandu și Zelenski?

pag. 4

ABUZ
CONSTITUȚIONAL
Declarația PSRM:
Moldova nu este o
țară bananieră cu
administrare externă!
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SOCIALIŞTII – PARTID AL POPORULUI!

SOCIALIȘTII

VACCINAREA

RUSIA A DONAT REPUBLICII MOLDOVA
180 MII DOZE DE VACCIN „SPUTNIK-V”

Conducerea Federației Ruse a decis să ofere Chișinăului 180 de mii de
doze de vaccin Sputnik-V în calitate de ajutor umanitar, inclusiv 60 mii
pentru regiunea transnistreană. Primele partide de medicament sunt
așteptate la Chișinău în următoarele zile.
Anunțul a fost făcut de către președintele PSRM, Igor Dodon, după
întrevederea avută cu Dmitri Kozak, șef-adjunct al Administrației
prezidențiale. În cadrul întâlnirii, Igor Dodon a informat partenerii ruși că
Republica Moldova este gata să cumpere 500 de mii de doze de vaccin
Sputnik-V, în cadrul achizițiilor publice anunțate de Guvernul Republicii
Moldova.

MOLDOVA VA CUMPĂRA 2,2 MLN DOZE

DE VACCIN ANTICOVID

Ministerul Sănătății a anunțat că în perioada următoare vor fi cumpărate 2,2 mln doze de vaccin prin intermediul platformei COVAX.

PESTE 100 MII
DOZE DE
„CORONAVAC”

2,2 MILIOANE
DOZE DE VACCIN
VOR FI PROCURATE

De asemenea, Ministerul Sănătății a decis să procure 100 mii doze de vaccin „CoronaVac” prin negocieri
directe.

În același timp, ministerul a analizat
posibilitatea să fie cumpărate doze suplimentare de vaccin „Sptunik-V”, pe
lângă partida de 180 mii de doze care
vor ajunge în Moldova în calitate de
ajutor umanitar. În acest sens, s-a decis
solicitarea unei oferte comerciale de la
producătorul din Federația Rusă pentru
achiziționarea a 700 mii doze de vaccin.

PESTE 700

MII

DE DOZE „SPUTNIK-V”

CHIȘINĂU

ÎN CHIȘINĂU FUNCȚIONEAZĂ 19 CENTRE DE VACCINARE

Primarul general al capitalei, Ion
Ceban, a declarat că datorită acțiunilor
administrației capitalei, s-a reușit
menținerea situației sub control și
micșorarea presiunii asupra sistemului de
sănătate din Chișinău.
"Aproximativ 500 de paturi s-au eliberat în spitalele COVID din oraș. Din păcate, există încă multe cazuri grave și nu
avem paturi disponibile în unitățile de terapie intensivă, chiar
dacă capacitatea lor este triplată.
Chișinăul a înregistrat circa 103.000 de cazuri de COVID
de la începutul pandemiei și 1.750 de decese. Observăm o
reducere a infectării cu COVID-19. Vedem o tendință de
scădere a mortalității zilnice din cauza infecției cu noul co-
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Pe 1 aprilie a avut loc deschiderea primului centru municipal de
vaccinare. Centrul se află în clădirea
Academiei de Studii Economice, pe
adresa: str. Petru Rareș, 18.
Administrația ASEM a oferit în
mod gratuit clădirea cu suprafața de
400 m.p.
Centrul municipal de vaccinare va funcționa de la 08.00 până la
18.00 în zilele de lucru și de la 08.00
până la 15.00 în zilele de odihnă și
de sărbătoare. În centru sunt 7 puncte de vaccinare, fiecare poate primi
până la 150 de oameni. În așa mod,
aproximativ 1000 de oameni vor putea fi vaccinați în fiecare zi în acest
centru.
ronavirus. Cu toate acestea,
rămânem într-o situație epidemiologică de alertă ridicată.
DESPRE SITUAȚIA
DIN SPITALE
În spitale, nevoia de medicamente și consumabile
este pe deplin satisfăcută, iar
asistența medicală primară
este asigurată conform unui
program extins, inclusiv în
weekend.

Municipiul Chișinău a primit 34
580 de doze de vaccin anti-COVID
de la trei producători: Astra Zeneca,
Pfizer/BioNTech și Sinofarm.
- conform datelor din 14 aprilie,
au fost vaccinați 30 494 de persoane, inclusiv 11 243 de oameni în
instituțiile medicale și 19 251 de persoane în sistemul primar de sănătate.
- a început vaccinarea cu a doua
doză a Pfizer / BioNTech.
În prezent are loc vaccinarea cadrelor didactice.
În paralel, s-a decis vaccinarea
în prima fază și a conducerii parcurilor de troleibuze și autobuze.

ÎNVĂȚĂMÂNT!
DE LA 19 APRILIE, ELEVII
CLASELOR I-IV, V, IX ȘI XII
DIN CHIȘINĂU AU REVINIT ÎN CLASE!
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INIȚIATIVA SOCIALIȘTILOR STATUL VA COMPENSA FACTURILE

PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ CETĂȚENILOR
SUMA COMPENSAȚIEI PENTRU FIECARE GOSPODĂRIE (APARTAMENT) VA FI DE 428 LEI
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat
în primă lectură proiectul de lege propus de
PSRM privind compensarea tarifelor la energia
electrică pentru consumatorii casnici pentru lunile aprilie și mai 2021.
CE PREVEDE LEGEA?
Legea prevede că statul va achita cheltuielile medii lunare la energia electrică pentru două
luni, de la 1 aprilie până la 31 mai 2021.

PE CINE
VIZEAZĂ

ACEASTĂ LEGE?
PESTE 1,2 MIL.
DE GOSPODĂRII
DIN TOATĂ ȚARA

CARE VA FI MĂRIMEA COMPENSAȚIEI?
Suma compensată constituie 428 de lei –
câte 214 de lei pe lună.
- Dacă suma din factură va fi mai mare de
214 lei, spre exemplu 1000 de lei, atunci consumatorul va achita diferența, adică mai puțin
de 800 lei.
- Dacă factura pentru lunile aprilie și mai va
fi mai mică de 214 lei, spre exemplu 100 de
lei, atunci oamenii nu vor achita nimic în aceste
luni, iar suma rămasă se transferă pentru următoarele luni.

700 MII

ÎN LOCALITĂȚILE
RURALE

550 MII

- 700 mii în localitățile rurale
- 550 mii în orașe.
Autorul proiectului, președintele Partidului
Socialiștilor, Igor Dodon, a comentat aprobarea
acestui proiect de către Parlament:
Mulțumesc deputaților socialiști care se
gândesc la popor și propun inițiative menite să
îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor.
Amintesc că Partidul Socialiștilor a elaborat
și planifică pe viitor să implementeze mai multe
proiecte sociale și economice menite să sporească nivelul de trai al populației.
Este vorba și de indexarea de două ori pe an a
pensiilor și acordarea ajutorului unic pensionarilor, majorarea salariilor pentru diferite categorii
de angajați din sectorul public, realizarea proiectelor mari de infrastructură în întreaga țară.
Socialiștii sunt mereu alături de oameni!

ÎN ORAȘE

ZINAIDA GRECEANÎI, LA SUMMIT-UL ADUNĂRII INTERPARLAMENTARE A CSI:

DOAR ÎMPREUNĂ, AJUTÂNDU-NE RECIPROC, ȚĂRILE NOASTRE
VOR REUȘI SĂ CREEZE NOI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ
Președintele Parlamentului Republicii Moldova,
Zinaida Greceanîi, a vorbit
la deschiderea celei de-a
52-a sesiuni plenare a Adunării Interparlamentare a
Comunității Statelor Independente (AIP CSI). Deschiderea sesiunii a fost dedicată reglementării legislative
a proceselor de migrație pe
timp de pandemie și rolului
parlamentelor statelor membre CSI.
În cadrul alocuțiunii la
această temă, Zinaida Greceanîi a subliniat impactul
simțitor al pandemiei asupra
vieții și activității muncitorilor migranți din toată lumea:
„Dacă criza economică și
pandemică va continua, se
vor aprofunda amenințările

asupra pieței muncii la nivel
mondial. În aceste condiții,
având în vedere dependența
Republicii Moldova de
remitențe, se impun măsuri
suplimentare de susținere
socială a cetățenilor. De
asemenea, consider că
este necesară o cooperare
internațională mai strânsă.
Nimic nu poate fi reglementat și controlat doar la nivel

www.socialistii.md

un alt factor care ne apropie
unul de altul, - este convinsă
Zinaida Greceanîi.
„Aceasta ne face mai
puternici. Am ajuns la un
nou capitol în istoria modernă și, împreună, ajuÎN 2021, CSI VA
tându-ne reciproc, vom
ÎMPLINI 30 DE ANI
- Țările noastre sunt se- putea să-l depășim cu
rios îngrijorate de procesele onoare și să creăm noi persociale și economice din Co- spective pentru dezvoltamunitate, iar acest lucru este rea durabilă a Comunității
Statelor Independente”.
„Cred că este imposibil să lupți pentru
supraviețuirea fizică și
morală a umanității, izolându-te în propria casă.
Noi, țările mici, suntem
deosebit de conștienți de
acest lucru. În acest sens,
Adunarea Interparlamentară a CSI este o platfornațional. Experiența aprovizionării cu vaccinuri este o
dovadă suplimentară că sunt
necesare criterii, proceduri
și procese comune”.

mă eficientă pentru dialog
și schimb de informații”, a
adăugat Zinaida Greceanîi.
Zinaida Greceanîi a avut
o întrevedere cu Valentina Matvienko, președintele
Consiliului Federației a Adunării Federale a Federației
Ruse.
De asemenea, Zinaida
Greceanîi a avut întâlniri
cu președintele Parlamentului Republicii Azerbaidjan (Milli Medjlis),
Sahiba
Gafarova,
cu
președintele
Adunării
Naționale a Republicii Armenia, Ararat Mirzoyan,
cu președintele Senatului
Parlamentului Republicii
Uzbekistan, Tanzila Narbaeva.
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SOCIALIȘTII AU ÎNDEMNAT DEPUTAȚII

SĂ-ȘI RESPECTE CUVÂNTUL
în fața alegătorilor și să anuleze Legea miliardului
Așa cum au promis anterior, deputații PSRM au
votat în Parlament pentru
noul proiect de lege ce prevede anularea așa-numitei
Legi a miliardului, care
prevedea întoarcerea banilor din contul cetățenilor.
Partidele de dreapta iarăși
s-au pronunțat împotrivă.
Vicepreședintele
Parlamentului, Vlad Batrîncea,
le-a amintit cum în cadrul
campaniei electorale, ei au
promis cetățenilor să anuleze această lege și i-a îndemnat să facă deja acest
lucru.

- Avem intenții foarte serioase, vom urma cu
strictețe procedura, astfel
încât ulterior să nu mai
fie făcute interpelări la
Curtea
Constituțională
cu privire la comiterea
unor încălcări. Sper că de
data aceasta nu vor exista „eroi” care vor merge
la Curtea Constituțională,
iar președintele va promulga această lege. Vă îndemn să vă țineți de cuvânt
față de alegători, a spus
Batrîncea.

CAZUL CEAUS: DODON NU EXCLUDE CĂ SANDU
AR PUTEA FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE PENALĂ
La propunerea deputaților PSRM, Parlamentul a creat Comisia
de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor presupusei răpiri a
ex-judecătorului ucrainean, Nicolae Ceaus. Președintele PSRM, Igor
Dodon, nu exclude că în cadrul comisiei vor fi descoperite anumite
lucruri, care ne vor uimi. În același timp, potrivit lui, investigațiile
jurnalistice deja arată că în acest caz au fost implicate serviciile speciale
ucrainene, care puteau colabora doar cu cele moldovenești, iar Maia
Sandu trebuia să cunoască acest lucru.
- Serviciile speciale secrete ale Ucrainei pot coopera doar cu serviciile speciale ale Moldovei, și nu cu Ministerul Afacerilor Interne, așa cum susțin unii
deputați PAS, care încearcă să „arunce mingea” pe terenul MAI. Nu, stimați
deputați PAS, aruncați mingea către Președinție sau alături - la SIS. Și acolo
veți găsi ceea ce căutați, a menționat el.
Dodon a spus că așteaptă cu nerăbdare concluziile Comisiei. În același
timp, fostul șef de stat se întreabă de ce Maia Sandu nu și-a expus încă poziția
la acest subiect.
- De ce nu l-a invitat pe ambasadorul Ucrainei? Dacă aș fi președinte, l-aș
invita pe ambasador în aceeași zi și l-aș întreba de ce personalul și automobilele Ambasadei au fost implicate în acest caz, de ce nu se iau măsuri. Există
o mulțime de întrebări. Nu vreau să dau o notă suplimentară la această etapă. Vom vedea rezultatele anchetei comisiei parlamentare”, a subliniat liderul
PSRM.

RĂPIREA

LUI CEAUS

ÎNȚELEGERI DINTRE
SANDU ȘI ZELENSKI?

DODON: TREBUIE SĂ FIM NEUTRI
ÎN CONFLICTUL DINTRE

RUSIA ȘI UCRAINA

Moldova trebuie să-și păstreze neutralitatea în conflictul dintre Ucraina
și Federația Rusă. De această părere este președintele PSRM, Igor Dodon. În cadrul emisiunii live de la postul de televiziune NTV MOLDOVA, liderul socialiștilor a explicat că există pericolul ca forțe externe să
încerce să atragă țara în acest conflict.
- De ce ar trebui să ne implicăm în toate astea? Maia Sandu ar vrea. Cred
că acesta a fost adevăratul scop al promovării Maiei Sandu în administrația
prezidențială de către cei care o controlează din exterior. Administrația
prezidențială se află sub control extern, la fel ca în unele țări din regiune – atât
din est, cât și din vest. Guvernul și Parlamentul nu sunt sub control extern, iar
cei care doresc alegeri cât mai repede au sperat să preia controlul rapid atât
al Președintelui, al Guvernului, cât și al Parlamentului. Dacă se va întâmpla
acest lucru, țara nu va mai exista, a spus Igor Dodon.
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IGOR DODON: PRIN DECIZIA SA, CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

A DISCREDITAT STATUL DE DREPT

La data de 15 aprilie, Curtea
Constituțională, contrar propriilor interpretări de la începutului anului curent, opiniei experților, precum și recomandărilor Comisiei de la Veneția, care,
în urmă cu câțiva ani, a vorbit despre o
situație similară, a luat decizia în favoarea Maiei Sandu constatând existența
unor circumstanțe pentru dizolvarea
Parlamentului. Acest lucru sa întâmplat
în pofida faptului că Parlamentul are o
majoritate care este dispusă să aleagă
un guvern sub conducerea lui Vladimir
Golovatiuc.
Curtea Constituționala, prin decizia
sa a discreditat statul de drept în țara
noastră, a mers pe calea uzurpării puterii în interesul președintelui Maia Sandu, în stilul trișorilor și gangstelor, în
anul 2019. Aceasta este poziția oficială
a Partidului Socialiștilor, exprimată de
președinte formațiunii, Igor Dodon.

UZURPAREA PUTERII DE CĂTRE
TREI JUDECĂTORI AI CC?
- PSRM va înainta un proiect de
hotărâre a Parlamentului care va constata faptul uzurpării Curții Constituționale
de către trei judecători ai Înaltei Curți
(Manole, Șova, Roșca) în interesul
politic al președintelui, încălcarea
jurământului depus în fața Parlamentului și vom cere demisia lor.
VACCINAREA ÎN MASĂ
PRIORITATEA №1
- Rămânem fermi pe poziția că alegerile nu pot fi desfășurate în condițiile
pandemiei și vom insista ca acestea să
aibă loc doar după ce în țară vor fi aduse
1-1,5 milioane de vaccinuri anticovid și
vor fi vaccinați cel puțin 500-600 mii de
cetățeni.

portante de infrastructură în localitățile
CONCENTRAREA EFORTURILOR
țării: „Drumuri bune pentru toți”, aliÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII
mentarea cu apă și canalizare, iluminat
PROIECTELOR SOCIALE ȘI
stradal, programe sociale „Un doctor
SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR
pentru tine” și altele.
OAMENILOR
- Achitarea facturilor pentru energia
- Pe parcursul următoarelor luni,
Partidul Socialiștilor își va concen- electrică utilizată de consumatorii gostra eforturile în vederea implementă- podăriilor casnice din toată țara timp de
rii unor proiecte sociale care vizează două luni, (perioada stării de urgență).
soluționarea problemelor oamenilor, precum:
- Majorarea salariilor pentru diferite categorii de angajați din
sectorul public;
- Indexarea pensiilor de două ori pe an
și acordarea ajutorului unic pensionarilor;
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
- Acțiuni concrete
în vederea implemenA UZURPAT PUTEREA ÎN STAT?
tării proiectelor im-

MOLDOVA ESTE UN STAT INDEPENDENT CARE NU VA ADMITE
CONTROLUL DIN EXTERIOR A INSTITUȚIILOR DE STAT
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova califică decizia Curții Constituționale, adoptată sub presiunea vădită a președintelui Maia Sandu, drept o lovitură
de stat, cu scopul de a instaura în Moldova un regim
de guvernare extern, în interesul curatorilor de peste
hotare ai lui Sandu. Curtea Constituțională a ignorat în
mod brutal existența în Parlament a unei majorități, care
l-a înaintat pe Vladimir Golovatiuc la funcția de primministru. Putem vorbi de fapt, de reinstaurarea unui stat
capturat.
Această decizie, ce reinstaurează regimul de stat
capturat în Moldova, este una dintre verigile din
lanțul batjocurii în adresa suveranității țării noastre,
în special:
- Declarația scandaloasă a șefului Misiunii UE în
Moldova, Peter Michalko, dar și a altor ambasadori ai
țărilor UE;
- Declarațiile șovine și obraznice ale ambasadorului
României, Daniel Ioniță, care a insultat poporul moldovenesc;
- Acțiunea îndrăzneață și ilegală a serviciilor speciale ale Ucrainei, de răpire de pe teritoriul țării noastre a
judecătorului din Ucraina, Nicolai Ceaus, cu participarea
angajaților ambasadei Ucrainei în Republica Moldova.
Partidul Socialiștilor amintește tuturor forțelor străine și agenților săi de influență din țara noastră, indiferent de funcțiile pe care le dețin, că Moldova nu este o
republică bananieră și niciodată nu va fi. Suntem o țară
liberă, care sărbătorește în fiecare an Ziua Independenței.
Suntem un popor cu o istorie bogată și eroică, și nu vom
permite nimănui să ne insulte pe noi, buneii și străbunii
noștri.
Partidul Socialiștilor considera ca Maia Sandu a
participat direct în complotul antistatal, antinațional și

anticonstituțional împotriva țării noastre și al poporului
ei. Cerem demisia Maiei Sandu și alegeri anticipate a
președintelui Republicii Moldova.
Partidul Socialiștilor își exprimă neîncrederea față
de actuala componență a Curții Constituționale din
Moldova, ai cărei membri, în frunte cu președintele
Curții Constituționale, Domnica Manole, au devenit
complici în uzurparea puterii în țară. PSRM cere demisia judecătorilor D. Manole, L. Șova și N. Roșca.
Poziția principială a Partidului Socialiștilor este că
membrii Curții Constituționale trebuie să fie exclusiv
cetățeni ai Republicii Moldova, să nu dețină cetățenia
altor state și să nu fi depus jurământ de credință față
de niciun stat străin.
Insistăm în continuare pe numirea economistului cu experiență, Vladimir Golovatiuc în calitate de
prim-ministru. El este candidatul legitim al majorității
parlamentare. El și echipa sa au soluții detaliate pentru a
depăși criza din țară. Dacă nu va fi numit în funcție, întreaga responsabilitate pentru criza economică și epidemiologică din țară va reveni Maiei Sandu, ambasadorilor
statelor occidentale care o susțin și judecătorilor Curții
Constituționale.
PSRM, mai mult ca oricare alt partid, este pregătit pentru alegeri parlamentare anticipate. Alegătorul știe că PSRM este singurul partid care apără
independența țării, Constituția și legile Republicii Moldova.
Alegătorul știe că PSRM este partidul apărătorilor
statalității și identității moldovenești, numiți „moldoveni primitivi”.

Midrigan: CC a ignorat voința poporului
și a făcut jocul Maiei Sandu
Noi, majoritatea juriștilor, credeam că va predomina
buchia legii în decizia Curții Constituționale, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Mi-a plăcut poziția deputaților, care
au criticat dur toate argumentele pe care le-a prezentat
președintele.
Nu se poate să procedezi în felul acesta cu organul suprem al puterii de stat aleas
de popor. Voința parlamentului și a candidatului acestuia a fost ignorată, iar voința
poporului – călcată în picioare. Dacă nu vă place componența parlamentului, nu
înseamnă că este un argument ca să-l aruncați la gunoi.
Pavel Midrigan, expert în domeniul dreptului, în emisie la Sputnik Moldova
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Alegătorul știe că PSRM este singurul partid care
este capabil să păstreze relațiile de prietenie cu partenerul nostru strategic principal – Federația Rusă,
să asigure condiții normale de muncă pentru lucrătorii noștri migranți în Rusia și să mențină condițiile
preferențiale pentru producătorii moldoveni care furnizează produse pe piața rusă.
Alegătorul știe că PSRM este singurul partid care
este capabil să unească ambele maluri ale Nistrului în
baza valorilor comune și să soluționeze problema transnistreană prin eforturi comune.
Alegătorul știe că PSRM este singurul partid capabil
să protejeze interesele politice, economice și sociale ale
omului de rând, să asigure un nivel decent de viață pentru cetățenii noștri, nepermițând închiderea școlilor și
grădinițelor de copii, spitalelor și policlinicilor, să apere
sfera socială de presiunea externă a instituțiilor financiare.
În același timp, suntem convinși că alegerile trebuie să aibă loc doar atunci când în Moldova vor fi
aduse nu mai puțin de 1,5 mln. de doze de vaccin anti-COVID-19 eficiente și când vor fi vaccinați cel puțin
600 mii de cetățeni. Viața și sănătatea cetățenilor noștri a
fost, este și va fi prioritatea noastră principală, depășind
orice demagogie politică.
Partidul Socialiștilor îndeamnă toate fracțiunile parlamentare și toate forțele sociale sănătoase să se unească
împotriva tentativei brutale de uzurpare a puterii în țara
noastră și atentatului asupra independenței Republicii
Moldova.

Furculiță: Oameni din PLDM, care au
participat la furtul miliardului, acum
fac orice ca să fie la putere, utilizând
lozinci privind combaterea corupției
„Furtul miliardului a avut loc în perioada când țara
era condusă de PLDM, din care făceau parte actualii
politicieni din PAS. Să spui că noi nu am fost implicați și nu am știut nimic
– e de râsul găinilor. Apoi au schimbat tactica, au creat un nou partid și au
venit cu noi lozinci privind combaterea corupției.”
Corneliu Furculiță, președintele fracțiunii PSRM în Parlament
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DE CINE AU GRIJĂ SLUGILE OLIGARHIEI TRANSNAȚIONALE
Săptămâna trecută, echipa Maiei Sandu a organizat
câteva diversiuni politice și
informaționale serioase. Și de
data aceasta, se observă foarte clar coordonarea acțiunilor
președinției, a ambasadorilor din
Occident, a unor partide pseudode stânga și a organelor puterii
CUM POȚI SUSTRAGE
ATENȚIA DE LA ASISTENȚA
DIN PARTEA RUSIEI?
Haideți să analizăm, cum M.
Sandu și echipa sa au încercat să
compromită succesul semnificativ al lui Igor Dodon – cel privind
obținerea unui lot de 180 000 de
doze de vaccin „Sputnik V” din
Rusia, în calitate de ajutor umanitar. Pe fondul unei pandemii
totale, al deficitului de vaccinuri,
al refuzului Pfizer și Moderna de
a oferi Moldovei cantitatea necesară de seruri, aceasta a fost
o realizare importantă. Sandu a
avut sarcina să sustragă atenția
cetățenilor de la aceasta, să discrediteze puterea, să schimbe subiectele discuțiilor publice.
Vă propun să urmăriți acțiunile
echipei lui Sandu și ale ambasadorilor.
La 1-2 aprilie, I. Dodon se
afla într-o vizită la Moscova. La
2 aprilie, el a declarat că Rusia
va dona 180 000 de doze de vaccin „Sputnik V”. În aceeași zi,
Ambasadorul UE, P. Michalko
se întâlnește urgent cu prim-ministrul interimar, A. Ciocoi, iar
Ambasadorul SUA, D. Hogan
se întâlnește cu M. Sandu și R.
Usatîi. Michalko îl convinge pe
Ciocoi să instituie reguli mult
mai aspre de stare de urgență.
Miza a fost simplă – toate acestea trebuiau să provoace indignarea cetățenilor, critici la adresa
PSRM. Ei, iar Sandu trebuia să
apară în rol de salvator, care anulează starea de urgență.
La 1 aprilie, seara, Comisia Națională pentru Situații
Excepționale și premierul interimar au anunțat despre noi
restricții pentru o perioadă de 60
de zile. Printre aceste măsuri –
interdicția de a merge în parcuri
și la terenurile de joacă pentru
copii, ceea ce a provocat indignarea cetățenilor. Deci, au profitat de lipsa lui Dodon în țară pentru a face aceste anunțuri!
În aceeași zi, R. Usatîi partici-
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pă la o emisiune la TV8 (este CITIȚI CANALUL DE TELEGRAM AL LUI
finanțată de Departamentul
BOGDAN TIRDEA
de stat al SUA, servește M.
Sandu). El declară că un deDodon de la Moscova), primarul
putat PDM a fost violat de șase
capitalei I. Ceban a anunțat anuoameni de afaceri! Cetățenii înlarea restricțiilor privind plimcep să discute despre acest subările în parcuri și în zonele de
biect.
agrement.
La 2 aprilie, V. Voronin este
Și așa, Sandu acționează de
invitat la TV8, unde liderul
fiecare dată. Fără a face ceva
PCRM declară că hoții doresc
pentru cetățeni, discreditează
să rămână la guvernare. Cu o zi
oponenții, atribuindu-și meritele
mai devreme, Voronin declara că
acestora.
alegerile pe timp de pandemie înÎn timp ce băncile naționale
seamnă o crimă și că ele trebuie
ale celor mai mari state și Bansă fie anulate. De ce Voronin și-a
ca Centrală Europeană injecschimbat asa brusc opinia? Hotează trilioane în economie,
gan știe răspunsul!

BANCA NAȚIONALĂ ÎȘI PĂSTREAZĂ REZERVELE VALUTARE
PESTE HOTARE ȘI NU PROPUNE NICIUN FEL DE AJUTOR
NICI CETĂȚENILOR, NICI ECONOMIEI NAȚIONALE.
În aceeași zi, M. Sandu declară că se va adresa către CC pentru a anula starea de urgență. Și
aceasta, în condițiile în care se
înregistrează 60 de decese pe zi,
peste 2000 de contaminări zilnice, un deficit acut de medici și
personal medical și o aglomerare totală a spitalelor. Și tot la 2
aprilie, consilierul președintelui,
V. Negruța (a fost condamnat la
3 ani pentru corupție) a declarat
că Dodon pregătește furtul miliardului - 2.
La 3 aprilie, consilierul
președintelui, N. Gavrilița a declarat că I. Dodon vrea să fure
20 miliarde de lei din Banca
Națională. În aceeași zi, a fost răpit judecătorul N. Ceaus, cu participarea SIS. La fel, pe 3 aprilie
(practic, odată cu revenirea lui I.

susținându-și cetățenii și companiile, BNM acumulează rezerve,
în special, prin valori mobiliare
de stat și le păstrează în străinătate. Nu propune niciun fel de
ajutor nici cetățenilor, nici economiei naționale.
SANDU ȘI RĂPIREA
LUI CEAUS
La 3 aprilie, toată țara a suferit un șoc. În plină zi, persoane
necunoscute înarmate au răpit
un cetățean în prezența copilului
acestuia...
Dar să le analizăm pe rînd.
La 11 iulie 2019, președintele
Ucrainei, V. Zelensky s-a adresat
către prim-ministrul de atunci al
RM, M. Sandu, cu solicitarea de
a-l extrăda pe cetățeanul Ceaus.

Sandu a dat un răspuns pozitiv,
despre aceasta a scris presa ucraineană. Există chiar și versiunea
video a răspunsului lui Sandu.
La 12 ianuarie 2021, Sandu s-a
întâlnit cu Zelensky, s-au obținut
anumite înțelegeri cu ușile închise. La sfârșitul lunii februarie –
începutul lunii martie, conducerea SIS s-a întâlnit cu șefii SBU
(Serviciile speciale din Ucraina).
SIS are un acord de colaborare cu
SBU. Merită de menționat faptul
că SIS este sub controlul total al
M. Sandu. PSRM a încercat să
readucă SIS sub controlul parlamentului, dar în zadar.
La 13 martie 2021, Sandu a avut o întrevedere cu
conducerea SIS.
La 29 martie 2021, portalul rise.md, finanțat de
Fundația Soros și SUA, a publicat articolul „Как спецслужбы
Порошенко
эвакуировали
судью Чауса в Молдову”
(„Cum serviciile speciale ale lui
Poroșenko l-au evacuat pe judecătorul Ceaus în Moldova”).
Potrivit canalului de telegram
Lustrația, rise.md este folosit
adesea de serviciile speciale occidentale. Uneori, pentru a pregăti opinia publică (așa cum a
fost în cazul cu N. Ceaus), iar alteori, pentru a intimida (cazul lui
Durleșteanu) sau pentru a lovi în
oponenți (de exemplu, în I. Dodon), dar și pentru a lustrui imaginea (Andrei Spânu).
La 2 aprilie 2021, Ambasadorul SUA, Hogan se întâlnește cu
Sandu și Usatîi.
La 3 aprilie 2021, când I. Dodon se afla în Rusia, în plină zi, în
centrul capitalei a fost răpit judecătorul N. Ceaus, cu implicarea
SBU și a lui Serghei Smetaniuk
(atașatul militar al ambasadei
ucrainene).
Nici chiar Plahotniuc nu-și
permitea așa ceva – că doar profesorii turci au fost predați fără
adresarea SIS, răspunsul Biroului Migrație și Azil și al altor
instituții oficiale.
La 4 aprilie, R. Usatîi a publicat o înregistrare video unde
se văd detaliile răpirii. De unde
are această înregistrare? De la
răpitori? În orice caz, Usatîi i-a
expus pe toți.
La 5 aprilie, SIS a
respins implicarea sa în
această operațiune. La fel
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ca și în cazul profesorilor
turci, spunem noi.
Despre faptul că Sandu
a fost informată și despre implicarea sa denotă
următoarele fapte: adresarea lui
Zelensky în luna iulie 2019 și
răspunsul său pozitiv; întrevederile lui Zelensky în luna ianuarie 2021 (Dodon nu a avut niciodată asemenea întrevederi);
întrevederile cu ambasadorii
din Occident; SIS sub controlul
său; tăcerea tuturor ONG-urilor – Amnesty International etc.
(În cazul extrădării profesorilor
turci, acestea țipau ca nebunele.
Tăcerea lor de astăzi vorbește
despre faptul că sponsorii le-au
interzis să facă gălăgie. Se pare
că așa trebuie. Dar cine sunt
sponsorii ONG-urilor, cetățenii
se pricep și singuri); articolul de
pe rise.md cu doar 4 zile înainte
de răpirea lui Ceaus; înregistrarea video publicată de R. Usatîi,
partenerul său.

CINE A FURAT
AL DOILEA MILIARD?
Acum câteva zile, președintele
PSRM, Igor Dodon și-a făcut publică ideea de a utiliza mijloacele
financiare ale Băncii Naționale a
Moldovei cu scopul de a susține
cetățenii, domeniul sănătății și
agenții economici care au fost
afectați de pandemie. Dodon
a propus ca BNM să acorde în
aceste scopuri de la 10 până la 20
miliarde de lei.
La 2 aprilie, consilierul
președintelui V. Negruța a declarat că Dodon pregătește furtul
miliardului – 2! Acesta susține:
„A fost deja o decizie asemănătoare a comisiei, în anul 2014, și
atunci, 10 miliarde s-au luat din
BNM, după care s-au mai luat
5 miliarde... Și acest personaj a
fost alături de cei care au înaintat propuneri și au luat decizii.
Acum, toată procuratura caută

ÎN CAZUL EXTRĂDĂRII PROFESORILOR TURCI,
TOATE ONG-URILE PRO-OCCIDENTALE STRIGAU CA
NEBUNELE. TĂCEREA LOR DE ASTĂZI VORBEȘTE
DESPRE FAPTUL CĂ SPONSORII LE-AU INTERZIS SĂ
FACĂ GĂLĂGIE.
La 5 aprilie, canalul de telegram INDEX a prezentat niște
date senzaționale: cică N. Ceaus
ar fi fost transportat în Ucraina în portbagajul automobilului
Toyota RAV4 cu numerele de înmatriculare CD12, care aparține
Ambasadei Ucrainei la Chișinău.
Potrivit surselor apropiate de
anchetă, automobilul a fost observat sâmbătă lângă punctul
de trecere a frontierei moldoucrainene Otaci, după care, prin
„coridorul verde”, a intersectat
frontiera cu țara vecină, fără a fi
supus controlului vamal. Confom informațiilor canalului de telegram INDEX, la volanul automobilului se afla Eduard S. însoțit
de Iurii C. Printre participanții
la răpire sunt Alexandr C, fostul
șef adjunct al Direcției urmărire
penală din or. Lvov (Ucraina).
El avea legături cu lumea interlopă din țara vecină. Alte patru
persoane din acest grup sunt:
Roman C., Mihailo B., Oleg S.,
Olexandr C. Majoritatea acestora sunt sportivi. Potrivit datelor
prezentate de sursele INDEX, în
operațiunea de răpire a lui Ceaus
au fost implicați aproape 10 oameni. După răpire, aceștia s-au
împărțit în grupuri.
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miliardele, personajul și coordonatorul schemei”.
La 3 aprilie, N. Gavrilița,
consilierul M. Sandu, a bulversat poporul de bună credință cu
anunțul precum că I. Dodon vrea
să fure 20 miliarde de lei din
Banca Națională!
Curios e faptul că anume
Negruța era ministrul Finanțelor
în guvernul corupt condus de
V. Filat, când s-a pregătit „jaful secolului”. Acesta promova
peste tot privatizarea Băncii de

„cântă la contrabas”.
Într-un cuvânt, sunt niște
acuzații de la rubrica „Hoțul
strigă: Prindeți hoțul”. Provoacă
greață deja, pe cuvânt. Și iată,
acești criminali, participanți la
privatizarea BEM și la tot felul
de scheme de contrabandă, emit
verdicte, îi acuză de un posibil
nou furt pe cei care au descoperit

ATUNCI CÂND IGOR DODON SE AFLA ÎN RUSIA,
JUDECĂTORUL UCRAINEAN, NIKOLAI CEAUS
A FOST RĂPIT ÎN PLINĂ ZI, ÎN CENTRUL CHIȘINĂULUI,
CU IMPLICAREA SBU ȘI A LUI SERGHEI SMETANIUK
(ATAȘAT MILITAR AL AMBASADEI UCRAINENE).
furtul miliardului.
Serghei Tcaci scrie că băncile
centrale din UE, Marea Britanie și SUA susțin în mod activ
populația și economiile statelor
lor. Banca din Anglia creditează
direct guvernul, pentru ca acesta să poată oferi cât mai curând
mijloace financiare mediului de
afaceri în cadrul programului de
asistență. În total, în anul 2020,
guvernul Marii Britanii a acordat 280 miliarde de lire sterline
pentru măsurile de susținere a
economiei. În anul 2020, Banca
Centrală Europeană a aprobat
un pachet de măsuri de urgență
pntru susținerea economiei din
cauza pandemiei. Programul a
atins valoarea de 2,2 trilioane de
dolari. În primăvara anului 2020,
Congresul SUA a aprobat un pachet pentru susținerea economiei
țării și a cetățenilor în mărime de
2,7 trilioane de dolari, ceea ce a
constituit la acel moment peste
10% din PIB-ul SUA. De unde
s-au luat acești bani la Ministerul
Finanțelor american? Aceștia au
fost acordați de Fondul de Rezervă de Stat, care are rol decisiv de
Bancă Centrală. În luna decem-

IGOR DODON A PROPUS SĂ FIE ALOCAT UN MILIARD
DE EURO DIN REZERVELE BĂNCII NAȚIONALE
PENTRU SUSȚINEREA CETĂȚENILOR
ȘI A MEDIULUI DE AFACERI ÎN PERIOADA PANDEMIEI,
SUB SUPRAVEGHEREA STRICTĂ A ÎNTREGII ȚĂRI.
PENTRU CA BANII BĂNCII NAȚIONALE SĂ LUCREZE
PENTRU ȚARĂ ȘI NU PENTRU FMI ȘI FRS (REZERVA
FEDERALĂ) AL SUA.
Economii (BEM) și tot el a fost
condamnat la trei ani privațiune
de libertate cu suspendare. Fiind
ministru al Finanțelor, a permis
transmiterea a 400 mii de euro lui
Pantelei Sandulache, fost deputat
PLDM. Portalul scheme.md l-a
acuzat pe soțul N. Gavrilița că el

Tcaci scrie că în timp ce băncile
naționale ale celor mai mari state și Banca Centrală Europeană
injectează trilioane în economie,
susținându-și cetățenii și companiile, BNM acumulează rezerve,
în special prin valori mobiliare de
stat și le păstrează în străinătate.
Nu promite niciun fel de ajutor
nici cetățenilor, nici economiei

brie 2020, Congresul a aprobat
un alt pachet de măsuri în mărime de 900 miliarde de dolari.
Iar după aprobarea rezultatelor
alegerilor, la începutul anului
2021, a apărut „Planul American
de Salvare” al lui Biden, în valoare de 1,9 trilioane de dolari.

naționale.
Deci, în realitate, ce anume
este o infracțiune – propunerea
de a construi un model de măsuri pentru susținerea populației
și a economiei sau inacțiunea
BNM și a președintelui în aceste
circumstanțe?
Igor Dodon a propus să se
aloce un miliard de euro în
susținerea cetățenilor și a mediului de afaceri pe perioada pandemiei și nu în buzunarele oligarhilor. Sub supravegherea strictă a
întregii țări. Pentru ca banii de la
Banca Națională să lucreze pentru țară și nu pentru FMI sau FRS
al SUA. Acest lucru demonstrează curaj, responsabilitate, grijă
față de cetățeni. Ba mai mult, la
inițiativa PSRM, a fost adoptată
legea cu privire la anularea legii
miliardului. La fel, a fost o încercare de a lua un credit de 200
milioane de euro din Rusia, care
ar fi susținut economia noastră.
Însă ambasadorii din Occindent
au dat comanda „fas!” și PAS,
PPDA și PDM au anulat această
lege prin Curtea Constituțională.
Deci, Igor Dodon a dorit ca banii Băncii Naționale
să lucreze pentru țară și nu
pentru FRS (Rezerva Federală) etc. Iar slugile oligarhiei
transnaționale, adică Sandu,
Negruța, Gavrilița au grijă
doar de profiturile oligarhilor
din SUA și despre propriile buzunare. Simțiți diferența?

BOGDAN ȚÎRDEA,
doctor în politologie
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Sărbători Pascale fericite!
Dragi cetățeni!
Transmit sincere felicitări tuturor locuitorilor Republcii Moldova
cu prilejul sărbătorii Învierii Domnului!
Paștele este principala și cea mai luminoasă sărbătoare a tuturor
creștinilor, legată de învierea miraculoasă a Domnului nostru Isus Hristos,
care simbolizează victoria vieții asupra morții.
Aceasta este temelia credinței noastre creștine.
Fie ca lumina Focului Sfânt să ne lumineze casele și să ne încălzească
sufletele, iar această zi să ne apropie și să ne facă mai buni unul cu altul.
Doresc tuturor oamenilor din țara noastră pace, sănătate și prosperitate.
Hristos a Înviat!
Președintele
Partidului Socialiștilor
din Republica Moldova,

Igor Dodon
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