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DE CE ESTE NEVOIE DE 
BLOCUL FORȚELOR DE STÂNGA?

PARLAMENTUL 2019-2021 
REALIZĂRI 

pag. 2

MAIA SANDU ȘI CELE 
6 LUNI DE FĂRĂDELEGI
4 precedente periculoase 
create pe parcursul a 
6 luni de când Maia Sandu 
a devenit președinte 
al Republicii Moldova

6 motive pentru care astăzi 
este nevoie de alianța tuturor 
forțelor politice patriotice

Speakerul Zinaida 
Greceanîi a făcut 
bilanțul activității 
Parlamentului 
Republicii Moldova 

A FOST CREAT BLOCUL COMUN  
AL SOCIALIȘTILOR ȘI COMUNIȘTILOR

ÎMPREUNĂ LA ALEGERI!
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6 LUNI DE FĂRĂDELEGI 
ALE MAIEI SANDU

A ÎNCĂLCAT CONSTITUȚIA1

2

3

4

A ÎNCERCAT SĂ UTILIZEZE 
ARTICOLE INEXISTENTE ALE CONSTITUȚIEI

A CREAT UN PRECEDENT 
PERICULOS PENTRU VIITOR

A DIZOLVAT ILEGAL PARLAMENTUL

Curtea Constituțională a declarat neconstituțional decretul Maiei Sandu privind numirea repetată a Nataliei Gavrilița în funcția 
de prim-ministru. Astfel, există o decizie oficială conform căreia președintele a încălcat Constituția.

Partidul Maiei Sandu, PAS („Partidul Acțiune și Solidaritate”), a 
încercat să „inventeze” un articol din Constituție care să per-
mită Parlamentului Republicii Moldova să se „autodizolve”. Cu 
o astfel de solicitare, partidul pro-prezidențial s-a adresat la 

Curtea Constituțională și aparent a primit un răspuns negativ. 
De fapt, partidul președintelui a tras din timp pentru a per-
mite șefului statului să facă mai multe vizite în străinătate - în 
Ucraina și Franța.

Cel mai periculos lucru pentru structura statului moldove-
nesc, pentru parlamentarism, pe care Maia Sandu și echipa sa 
l-au creat în aceste șase luni este precedentul privind neres-
pectarea totală a normelor constituționale și a legii. Refuzul 
nejustificat de a numi un candidat al majorității parlamentare 

deschide calea în viitor, după alegerile parlamentare anticipa-
te sau ordinare, pentru președinții din prezent sau din viitor, 
să repete acest truc și, ignorând normele Constituției, să 
arunce țara într-o altă criză politică.

Mai mulți experți, inclusiv foști șefi ai Curții Constituționale, recunosc că decizia Curții Constituționale privind existența unor condiții pen-
tru dizolvarea Parlamentului este greșită, având în vedere recentele decizii ale curții, care prevăd că în caz că Parlamentul este funcțional și 
există o majoritate de deputați gata să aleagă Guvernul, atunci legislativul nu poate fi dizolvat. 
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PARTID

După ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, 
liderul PSRM, a vorbit despre situația din ajunul campaniei electorale.

VLAD BATRÎNCEA: Partidul Socialiștilor este 
partidul care construiește viitorul Moldovei

IGOR DODON:  
Țara trebuie salvată

Spre deosebire de numeroase formațiuni politice mici din Moldova, 
PSRM nu este un partid al unei singure campanii electorale.

PSRM înseamnă o echipă în fiecare localitate, 
constituită din oameni activi, care nu sunt indiferenți. 
În spatele cifrelor noastre – iar aceasta înseamnă 37 
de deputați ai parlamentului, peste 20 de președinți 
de raioane, sute de primari și primarul general al 
municipiului Chișinău, mii de consilieri de toate 
nivelele – se află con-
ceptul-cheie: muncă, 
solidaritate zilnică cu 
oamenii, identificarea 
soluțiilor pentru pro-
blemele lor – nu mâi-
ne, nu peste un an, ci 
astăzi, aici și acum.

La fel ca și orice 
alt organism viu, noi 
conștientizăm faptul că 
nu greșește doar cel care nu face nimic. Da, nu ne 
reușește totul. Dar și aceasta, din cauza că nu ne este 
frică să ne asumăm responsabilitatea, nu ne ascundem 
în confortul sociologilor, al studiourilor de televiziune 
și al rețelelor sociale.

Fiecare simpatizant de-al nostru și ratingul 
înalt de încredere – nu înseamnă o loterie și nici un 
concurs de împrejurări.

Sunt fapte. Încredere. Încredere în țară, în oameni, 

în viitorul nostru comun. Și obiectivul nostru de astăzi 
este de a apăra statul, de a uni societatea, de a întocmi 
agenda pentru ani și, de ce nu, pentru decenii.

În viziunea noastră, Moldova viitorului înseam-
nă unificarea țării pe Nistru, o economie consolidată, 
o agricultură performantă, industrializarea și inovații, 

dezvoltarea 
științifică și 
cea creativă. 
Este țara cu 
o educație 
și medici-
nă decente, 
unde oameni 
inteligenți și 
sănătoși vor 
avea un ser-

viciu și un salariu decent, copiii – o perspectivă, iar 
persoanele în etate – grijă și pensie decentă.

Da, pentru cineva, acestea ar putea părea cuvinte 
frumoase. Dar pentru noi, este obiectivul pentru 
care am venit în politică și am construit o echipă. 
Noi trăim în Moldova și vedem viitorul doar aici, în 
Patrie. Respectându-ne reciproc, promovând politica 
noastră inteligentă, noi vom putea câștiga respectul 
față de țara noastră și în Vest, și în Est.

În viziunea noastră, Moldova din viitor 
înseamnă: unificarea țării pe Nistru, 
o economie consolidată, agricultură 
performantă, industrializare și inovații, 
dezvoltare științifică și creativă

- Dle Dodon, care este cel mai mare pe-
ricolul pentru Moldova?

- Cel mai mare pericol pentru Moldo-
va este pierderea totală a independenței și 
trecerea țării la o administrare externă. Oc-
cidentul încearcă să-și asigure o majorita-
te parlamentară în Moldova formată din 
partidele pe care le controlează. În primul 
rând, este vorba despre partidul de buzunar 
al Maiei Sandu „Acțiune și Solidaritate” și 
sateliții săi – unioniștii radicali care neagă 
existența poporului moldovenesc.

- Ce se va întâmpla dacă forțele diri-
jate de Occident vor lua sub controlul lor 
parlamentul și guvernul?

- Aceasta înseamnă că țara va fi condu-
să din exterior. Toate deciziile referitoare 
la soarta fiecăruia dintre noi vor fi luate la 
Washington, Bruxelles și București. Zeci 
de angajați ai aparatului președintelui Maia 
Sandu sunt finanțați deja astăzi direct din 
fonduri de peste hotare – și nici nu ascund 
acest lucru!

- Ce ar trebui să facă în acest caz 
adepții statalității și independenței Mol-
dovei?

- Noi nu avem astăzi o altă opțiune decât 
unirea eforturilor tuturor forțelor de stânga, 
care pledează pentru independența și neutra-
litatea Republicii Moldova, pentru identita-
tea moldovenească, echitatea socială, pacea 
interetnică, păstrarea prieteniei cu Rusia, 
pentru ortodoxism și valorile familiale. 
Partidul Socialiștilor s-a adresat către toate 
forțele de stânga, stataliste, cu îndemnul să 
uităm ceea ce ne dezbină și să mergem la 
alegeri într-un singur bloc. Ne bucurăm că 
Partidul Comuniștilor, în frunte cu Vladimir 
Voronin, au reacționat la propunerea noastră 
și a decis să participe la procesul de nego-
cieri pentru formarea unui bloc al forțelor 
de stânga. Sunt sigur că blocul patrioților 
„Pentru Salvarea Moldovei” va acumula 
majoritatea voturilor la aceste alegeri parla-
mentare.
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PENSIILE

Una din primele 
inițiative sociale, aprobate 
de Parlamentul de legisla-
tura a X-a, a fost Legea cu 
privire la indexarea pensi-
ilor de două ori pe an – la 
1 aprilie și 1 octombrie.

Înainte de Anul Nou, 
toți pensionarii cu un ve-
nit mai mic de 2000 de lei, 
circa 600 mii de cetățeni, 
au primit o indemnizație 
unică în valoare de 700 de 
lei.

S-a majorat numărul 
pensionarilor care au pri-
mit dreptul la recalcularea 
pensiilor din 1 iulie 2020. 
Este vorba de persoanele 
care au lucrat sau continuă 
să lucreze după pensionare. 

Potrivit modificărilor 
în legislației, la finele anu-
lui 2019, la propunerea 
deputaților PSRM, a fost 

accelerată perioada de re-
vizuire a indemnizației pen-
tru limită de vârstă pentru 
pensionarii care continuă 
să lucreze. Procesul de re-
vizuire, stabilit în ianuarie 
2019, va fi finalizat în 2023, 
și nu în 2027, așa cum era 
prevăzut anterior.

Astfel, de la 1 iulie 2020, 
se primesc documentele 
pentru revizuire pentru cei 
a căror pensie a fost stabi-
lită în perioada 1 ianuarie 
1999-1 ianuarie 2019, care 
au cel puțin 10 ani lucrați 
după pensionare. De la 1 
ianuarie 2021, se pot fo-
losi de acest drept cei care 
au lucrat după pensionare 
de la 7 la 10 ani, iar de la 
1 ianuarie 2022 – de la 5 
la 7 ani. De la 1 ianuarie 
2023, această prevedere se 
va aplica și celor care au o 
experiență similară de la 2 
până la 5 ani.

De asemenea, s-a de-

cis că cererea de revizuire 
a pensiei pentru limita de 
vârstă poate fi depusă și în 
format electronic, începând 
cu 1 ianuarie 2021, iar o ce-
rere de revizuire a pensiei 
poate fi depusă și prin pro-
cură.

De la 1 aprilie 2021, 
beneficiarii tuturor tipuri-
lor de pensii, a căror mă-
rime este mai mică de 4 
mii de lei, cât și benefici-
arii de prestații sociale, cu 
excepția plăților pentru 
îngrijire și supraveghere, 
vor primi o plată unică 
de o mie de lei. Mijloacele 
bănești pot fi primite simul-
tan cu pensia sau cu ajuto-
rul social - în bănci sau ofi-
cii poștale.

PRESTAȚII 
SOCIALE
În special, numărul be-

neficiarilor de asistență fi-
nanciară garantată de stat 
în sezonul rece a crescut 
cu aproximativ 50 de mii 
de persoane.

A fost luată decizia de 
a aloca o compensație lu-
nară în cazul decesului 
prematur al unuia din-
tre soții pensionari. Soțul 
supraviețuitor va primi o 
prestație lunară în cuantu-

mul pensiei pentru limită 
de vârstă până la expirarea 
a 5 ani de la data ieșirii la 
pensie a beneficiarului de-
cedat.

S-a decis majorarea 

ajutorului pentru catego-
riile social-vulnerabile ale 
populației în sezonul de în-
călzire de la 250 lei la 500 
lei, iar numărul beneficiari-
lor a fost majorat de la 170 
mii la 300 mii.

ÎN ANUL 2019

ÎN ANUL 2020

ÎN ANUL 2021

PSRM 
67 DE PROIECTE

66 DE PROIECTE

56 DE PROIECTE

DINTRE CARE 15 SOCIALE

DINTRE CARE 6 SOCIALE

DINTRE CARE 12 SOCIALE

1000 DE LEI
ANUL 2021

INDEMNIZAȚIE UNICĂ DE 

PENTRU 600 mii
DE PENSIONARI

SOCIALIȘTII ÎN PARLAMENT
FRACȚIUNEA PSRM A ÎNAINTAT 189 DE PROIECTE DE LEGE ÎN PERIOADA 2019-2021 
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VETERANII 
CONFLICTELOR 
ARMATE

Suma alocației lunare de 
stat a fost majorată de la 
100 lei la 300 de lei pen-
tru participanții la luptele 
pentru apărarea integrității 
teritoriale și independenței 
Republicii Moldova.

COPIII

Modificările aduse Le-
gii privind sistemul de 
pensii de stat prevăd că, la 
determinarea cuantumu-
lui prestațiilor de îngrijire 
a copilului sub vârsta de 3 
ani, se va lua în conside-
rare salariul mediu lunar 
din țară la data calculării 
prestației, și nu salariul mi-
nim.

A fost majorată 
indemnizația socială pen-
tru persoanele în vârstă 
care nu pot primi pensia 
pentru limită de vârstă.

PERSOANELE 
CU DIZABILITĂȚI

Prestația de invalidi-
tate a fost dublată: de la 
40% la 80% din pensia mi-
nimă de vârstă.

De asemenea, au fost 

majorate alocațiile soci-
ale pentru persoanele cu 
dizabilități și persoanele în 
vârstă.

Potrivit legii, valoarea 
prestațiilor sociale de stat 
a fost majorată pentru circa 
8910 persoane în vârstă și 
aproximativ 12178 persoa-
ne cu dizabilități.

PROTECȚIA 
MUNCII

A fost propusă modifi-
carea Legii privind asigu-
rarea împotriva vătămări-
lor industriale și a bolilor 
profesionale. Potrivit legii, 
toate tipurile de prestații 
de invaliditate temporară, 
indiferent de tipul acesto-
ra, se calculează pe baza 
venitului asigurat primit 
în ultimele 12 luni până la 
apariția riscului asigurat. 
Indemnizația plătită din 
fondurile angajatorului este 
stabilită la 100% din sala-
riul mediu al angajatului.

MEDICINA

Polița de asigurare obli-
gatorie de asistență medi-
cală va fi eliberată gratuit 
veteranilor de război, iar 
cuantumul prestațiilor so-
ciale va fi majorat de la 
250 la 500 de lei soțiilor 
participanților la lupte-
le de pe Nistru, veterani-

lor de război, precum și 
participanților la lichidarea 
consecințelor avariei de la 
Cernobîl și a altor categorii.

Proiectul de modificare 
a Legii privind asigurarea 
medicală obligatorie pre-
vede oferirea unei polițe 
medicale cetățenilor care 
primesc pensia din alt stat.

Au fost majorate 
indemnizațiile unice pentru 
tinerii medici și farmaciști 
care lucrează în mediul 
rural: pentru medici și 
farmaciști - de la 45 mii de 
lei la 120 mii de lei, iar pen-
tru personalul medical și 
farmaceutic cu studii medii 
- de la 36 mii la 96 mii de 
lei. Numărul de beneficiari 
este de aproximativ 500 de 
persoane.

ANGAJAȚII 
DIN SECTORUL 
PUBLIC

Începând cu 1 iulie 
2020, salariile medici-
lor, profesorilor și altor 
angajați din sectorul pu-
blic au fost majorate.

Salariile unor categorii 
de bugetari au fost deja ma-
jorate de la 1 ianuarie 2020.

COMBATEREA 
COVID-19

O altă decizie - 16 mii 
de lei achitați medicilor și 
polițiștilor infectați cu co-
ronavirus.

De asemenea, au fost 
adoptate legi speciale pen-
tru a oferi sprijin cetățenilor 
și specialiștilor în contex-
tul pandemiei de corona-
virus. Reacția operativă 
a autorităților și coopera-
rea principalelor instituții 
ale statului: Președinția, 
Guvernul, Parlamentul, 
Primăria Municipiului 
Chișinău și autoritățile ra-
ionale pe parcursul anului 
2020 au făcut posibilă ca 
situația epidemiologică din 
Republica Moldova să nu 
se transforme în catastrofă.

În special, s-a decis ca 
personalul medical implicat 
în tratamentul pacienților 
cu coronavirus să primeas-
că o indemnizație supli-
mentară de 100% la sala-
riu.

Se majorează treptat sa-
lariile pentru întregul perso-
nal medical. Primele două 
etape – o creștere cu 30% a 
salariilor de la 1 septembrie 
și alte 30% de la 1 ianuarie 
2021 - au fost implementa-
te. Din păcate, Parlamentul 
nu a avut timp să adopte 
în a doua lectură legea pri-
vind majorarea salariilor cu 

încă 40% de la 1 iulie 2021 
– din cauza deciziei Curții 
Constituționale de dizolva-
re a Parlamentului.

AJUTORUL 
DIN PARTEA 
FRACȚIUNII ȘI 
PARTIDULUI 
ÎN LUPTA 
ÎMPOTRIVA 
COVID-19

Deputații fracțiunii 
PSRM și-au donat sa-
lariile pentru o lună 
instituțiilor medicale - mai 
mult de jumătate de mili-
on de lei. De asemenea, în 
calitate de partid parlamen-
tar care primește bani de la 
buget, a transferat peste un 
milion de lei în contul Mi-
nisterului Finanțelor, creat 
special pentru combaterea 
coronavirusului.

VETERANII

Veteranii de război 
vor primi, la solicitare,  
compensații bănești în loc 
de bilete de tratament la 
sanatoriu.

De asemenea, 
menționăm că inițiativele 
sociale propuse de deputații 
PSRM în actualul Parla-
ment, dar care nu au trecut 
de procedura de aprobare 
finală, inclusiv din cauza 
dizolvării Parlamentului, 
vor fi adoptate în următorul 
Legislativ. PSRM va con-
tinua să înainteze proiecte 
sociale.

DE LA 45000 LEI. 
INDEMNIZAȚIILE UNICE 

LA 120000 LEI.
PENTRU TINERII MEDICI ȘI FARMACIȘTI AU FOST MAJORATE

Pe parcursul anilor de activitate, Partidul 
Socialiștilor a acordat cea mai mare atenție 
sprijinului social al populației. Nu au făcut 
excepție nici activitățile fracțiunii PSRM în 
perioada 2019-2021. Doresc să menționez 
că fracțiunea a promovat atât inițiativele 
sale sociale, cât și ale fostului președinte 
al Republicii Moldova, liderul Partidului 
Socialiștilor, Igor Dodon. În acest sens, am 
acționat împreună și într-o manieră coordonată. 

CORNELIU FURCULIȚĂ: PSRM VA FI MEREU ALĂTURI DE POPOR

Corneliu Furculiță
liderul fracțiunii PSRM în Parlamentul RM
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ZINAIDA GRECEANÎI: PARLAMENTUL A DISTRUS 
REGIMUL OLIGARHIC ȘI A ȚINUT PANDEMIA SUB CONTROL

SPEAKERUL ZINAIDA GRECEANÎI A FĂCUT BILANȚUL ACTIVITĂȚII PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA 
DE LEGISLATURA A X-A ÎNTR-UN INTERVIU ACORDAT ZIARULUI  „SOCIALIȘTII”.

PARLAMENT

POLITICIENII SE UNESC ÎN INTERESUL ȚĂRII

PARLAMENTUL ȘI LUPTA ÎMPOTRIVA PANDEMIEI

După alegerile din 2019, nici o forță politică 
nu a avut suficiente mandate pentru a forma un 
guvern. În țară se instala o criză politică, care, la 
solicitarea fostului președinte al țării, Igor Do-

don, urma să fie rezolvată prin negocieri. În urma 
unor consultări îndelungate, pe 8 iunie, PSRM și 
blocul ACUM au ajuns la un acord și au format 
o coaliție, iar Plahotniuc a fost nevoit să fugă 

din țară. Astfel, datorită determinării acestui 
Parlament și cu sprijinul masiv al concetățenilor 
noștri, am reușit să învingem regimul oligarhic, 
care a controlat Moldova timp de mulți ani.

Ași dori să menționez că, încă din start Parla-
mentul a fost implicat în activitatea de contracarare 
a pandemiei: a adoptat legile și deciziile necesa-
re. În plus, în acest an, împreună cu premierul în 
exercițiu, am organizat întâlniri săptămânale co-
mune cu membrii Guvernului pe cele mai impor-
tante și urgente probleme ale situației social-eco-
nomice din țară.

Consider important că Parlamentul a aprobat 
inițiativele fostului șef al statului, liderului PSRM, 
Igor Dodon, în sprijinul lucrătorilor medicali. Re-
amintesc că, în anul 2020, declarat prin Decretul 
Președintelui Republicii Moldova „Anul lucrăto-
rului medical”, Igor Dodon a venit cu inițiativa de 
a majora salariul lucrătorilor medicali cu 100% 
în trei etape: la 1 septembrie 2020 - cu 30%, la 1 
ianuarie 2021- cu 30%, la 1 iulie 2021- cu 40%.

Deocamdată au fost implementate doar primele 
două etape, iar inițiativa de creștere a salariilor 
lucrătorilor medicali cu 40% este suspendată 

din cauza deciziei Curții Constituționale din 28 
aprilie 2021, care a declarat drept neconstituțională 
introducerea stării de urgență în țară în legătură cu 
cel de-al treilea val al pandemiei.

Logica introducerii stării de urgență până la 31 
mai, la inițiativa PSRM, a fost de a reduce nivelul 
de morbiditate din țară și de a oferi un sprijin mai 
mare populației din partea statului.

Și într-adevăr, statisticile confirmă faptul că 
situația epidemiologică s-a îmbunătățit de la in-
troducerea stării de urgență, iar Guvernul și Parla-
mentul au găsit posibilități de a sprijini populația.

În special, Parlamentul a adoptat următoarele 
măsuri de susținere a cetățenilor, precum: compen-
sarea cheltuielilor la energia electrică pentru lunile 
aprilie-mai; interzicerea deconectării de la utilități 
pentru plata cu întârziere a facturilor; prestații de 
șomaj pentru cei care și-au pierdut locul de mun-
că din cauza pandemiei; medicamente compensa-
te pentru pacienții cu coronavirus și livrarea lor 

la domiciliu; posibilitatea extinderii automate a 
dizabilității; acordarea pensiei fără cerere și posi-
bilitatea de a înainta cererea în format electronic; 
livrarea pensiei la domiciliu; acordarea ajutorului 
medical persoanelor fără poliță medicală; decizia 
de a dubla alocația pentru participanții la lichida-
rea consecințelor avariei de la Cernobîl care sunt 
țintuiți la pat.

În prima lectură a fost aprobat proiectul de lege 
privind majorarea salariilor medicilor cu 40%.

Pentru agenții economici au fost aprobate ur-
mătoarele măsuri de susținere: moratoriu privind 
controalele fiscale până la 31 mai 2021; un pro-
gram de acoperire a ratelor creditelor; un pro-
gram de rambursare a TVA etc.

Din păcate, după decizia Curții Constituționale, 
toate aceste propuneri au fost declarate ilegale - 
sub presiunea președintelui Maia Sandu.

- Doamna Greceanîi, auzim opinii că acest 
Parlament este ineficient, că trebuia dizolvat cu mult 
timp în urmă. Ce ne puteți spune despre rezultatele 
activității organului legislativ din ultimii doi ani?

- În primul rând, nu trebuie să uităm că anume acest 
Parlament a salvat țara de Plahotniuc. Reamintesc că, în 
urmă cu doar doi ani, Partidul Democrat și liderul său, 
Vlad Plahotniuc, au întreprins acțiuni disperate pentru 
a zdruncina situația politică și a readuce puterea în țară 
sub controlul lor, după alegerile parlamentare, din luna 
februarie 2019.

EXPERIENȚA CARE AR PUTEA FI 
FOLOSITĂ ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA 
PANDEMIEI

Pentru prima dată în isto-
ria Moldovei, am reușit să unim 
fracțiunile parlamentare ale partide-
lor politice, aflate pe diferite poziții, 
în numele unor scopuri comune. Și 
pentru prima dată în istoria Moldo-
vei, noua majoritate parlamentară a 
obținut recunoașterea puterilor mon-
diale, atât în Vest, cât și în Est.

AJUTORUL RUSIEI ȘI AL CHINEI 
ÎN IMUNIZAREA ÎN MASĂ A POPULAȚIEI

Parlamentul țării noastre a depus, de asemenea, 
eforturi semnificative în această direcție. După adre-
sarea mea către conducerea rusă, precum și datorită 
acordurilor preliminare ale lui Igor Dodon și Vladi-
mir Putin, în luna mai, țara noastră a primit un lot 
de 182 de mii de doze de vaccin rusesc „Sputnik-
V”.

După apelul meu către prietenii noștri chinezi, 
Moldova a primit 150 de mii de doze de vaccin 
chinezesc și au mai fost achiziționate 100 de mii 
de doze.

Șeful statului, care ar trebui să fie garantul pă-
cii și liniștii în țară, a ațâțat contradicțiile politice 
interne pentru a provoca alegeri anticipate. Cred 
că poziția Partidului Socialiștilor, care nu s-a te-
mut niciodată de alegeri anticipate și este mereu 
pregătit pentru ele, este corectă și justă. Cu toa-
te acestea, considerăm că, în primul rând, ar fi 
trebuit depuse toate eforturile pentru a asigura 
protecția populației, prin vaccinarea în masă, 
precum și pentru a menține pandemia sub con-
trol.

ALEGERI ANTICIPATE ÎN LOC 
DE VACCINAREA POPULAȚIEI?
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ACTUAL

ZECI DE MII DE PERSOANE 
AU PARTICIPAT LA MARȘUL VICTORIEI

Peste zece mii de persoane au participat la Marșul Victoriei 
care a fost organizat cu ocazia zilei de 9 Mai.

Evenimentul a început cu o paradă de automobile retro. 
Participanții au purtat portretele buneilor lor care au căzut în tim-
pul războiului. Oamenii au scandat „Victorie!” și „Moldova!”.

În fruntea coloanei au mers Igor Dodon, liderul PSRM și Zinaida 
Greceanîi, președintele parlamentului. La această acțiune a parti-
cipat și Oleg Vasnețov, Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău.

- Noi suntem învingători în acest război. Datorită victoriei, noi 
avem posibilitatea să trăim sub un cer senin și să ne gândim la 
viitor. Din fericire, noi am învins și această victorie trebuie să fie 
transmisă urmașilor noștri, a declarat Igor Dodon.

- 9 Mai este un dar pentru noi toți și o datorie sfântă a fiecăruia 
să păstrăm memoria despre eroismul celor care au dobândit Ma-
rea Victorie. Promitem că vom păstra memoria veșnică, vom apăra 
valorile pentru care au luptat strămoșii noștri și le vom transmite 
viitoarelor generații, a menționat Zinaida Greceanîi.

9 MAI - ZIUA VICTORIEI!

În viața fiecăruia dintre noi există numeroase lucruri 
cărora le acordăm importanță. Însă, cel mai valoros 
dintre ele este familia noastră, cei mai importanți sunt 
oamenii pe care îi iubim și care ne fac fericiți.

Deși în ultimele decenii, familiile din Republica 

Moldova se confruntă cu numeroase probleme sociale 
și economice, noi suntem obligați să facem tot posibilul 
pentru a transmite aceste valori generațiilor viitoare. 
Doar protejând familia, vom putea supraviețui ca po-
por, ca țară. 

Adresez sincere felicitări tuturor cu ocazia Zilei 
Internaționale a Familiei și vă doresc să vă bucurați 
de o viață fericită în sânul familiei, de copii și părinți 
sănătoși, de realizări mărețe, pace și liniște sufletească.

Igor Dodon, liderul PSRM

FELICITĂRI 
CU OCAZIA ZILEI 

FAMILIEI!

15 MAI
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BLOCUL FORȚELOR DE STÂNGA - A FOST CREAT!

Comitetul Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova 
a luat decizia cu privire la crearea unui bloc electoral cu Partidul 
Socialiștilor pentru a participa la alegerile parlamentare anticipate 
care sunt preconizate pentru data de 11 iulie.

Astfel, PCRM a acceptat propunerea Partidului Socialiștilor care 
a venit cu un îndemn către partidele de stânga să facă front comun 
la alegerile parlamentare anticipate.

De ce este nevoie 
de un bloc unic 
al forțelor de stânga?

Socialiștii și comuniștii își unesc eforturile pentru 
participarea în comun la alegerile parlamentare anticipate

Pericolul unei ADMINISTRĂRI 
externe directe
Astăzi, când în țara noastră se instaurează o dictatură a forțelor 
externe, când două cetățence ale României – Maia Sandu și 
Domnica Manole – înalcă toate normele legale, iar forțele pro-
prezidențiale sunt conduse în mod direct de către reprezentanții 
Occidentului și susținute financiar masiv printr-o rețea de sute și 
mii de organizații neguvernamentale, avem nevoie mai mult ca 
oricând de unificarea tuturor forțelor patriotice.

Pericolul unei INGERINȚE 
externe directe
Unii ambasadori occidentali au un comportament în 
Moldova ca fiind într-o colonie, intervenind în activitatea 
structurilor de stat, iar unii insultând nestingherit poporul 
moldovenesc. Este necesară conjugarea eforturilor tuturor 
forțelor sănătoase, stataliste, patriotice, pro-moldovenești, 
interesate de salvarea țării.

Unificarea 
potențialului intelectual
Fiecare dintre partidele de pe eșichierul de stânga dispune 
de un potențial substanțial privind specialiștii din diferite 
domenii, cum ar fi: administrarea statului, economie, știință, 
cultură și altele. Un bloc unic al forțelor sporește nivelul 
de profesionalism al viitorului guvern care va fi propus de 
blocul forțelor de stânga.

Depășirea 
dezbinării forțelor patriotice
Sarcina principală a partidelor de dreapta și a țărilor care le susțin 
este dezbinarea forțelor patriotice de stânga. Pe parcursul mai 
multor ani, neîncrederea reciprocă și neînțelgerile au împiedicat 
partidele de stânga să-și unească eforturile întru realizarea 
scopurilor și sarcinilor lor comune, împărtășite de majoritatea 
populației țării.

Edificarea unui stat 
al echității sociale
Astăzi partidele de dreapta substituie într-un mod agresiv valorile 
principale pentru care ar trebui să lupte statul, promovând subiecte 
impuse din exterior. Noi trebuie să readucem omul simplu în centrul 
atenției tuturor politicilor statului – să creăm condiții pentru o viață 
confortabilă pentru fiecare, la orice etapă a vieții – copilărie, familie, 
carieră activă, pensionare decentă și confortabilă.

Unificarea forțelor care au
un sistem de valori asemănător
Două cele mai mari partide de pe eșichierul stâng – socialiștii 
și comuniștii – împărtășesc aceleași valori: păstrarea statalității 
și neutralității Moldovei, economie dezvoltată, echitate socială, 
pace interetnică, relații bune atât cu Estul, cât și cu Vestul, 
apărarea valorilor creștine și familiale.


