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COMUNIȘTII ȘI SOCIALIȘTII
AU CREAT UN BLOC POLITIC
ȘI O PLATFORMĂ DE OPOZIȚIE

SOCIALIȘTII
ÎN RAIOANE

FĂRĂDELEGILE
GUVERNĂRII

Prezentăm echipa socialiștilor din
raioanele țării. În ediția curentă raioanele Cahul și Soroca.
pag. 6

Scumpirile generale, suveranitatea
țării pusă în joc, renașterea
PLDM prin intermediul PAS,
instaurarea unui control total
asupra sistemului judecătoresc etc.
Despre fărădelegile guvernării – în
articolele din ziar.
pag. 4
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ÎN PRAGUL
UNUI DEZASTRU
Deputatul PSRM, Bogdan Țîrdea
analizează situația actuală din
țară, criza energetică și ce ne
așteaptă în timpul apropiat.

ÎMPREUNĂ SALVĂM ȚARA!
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SOCIALIȘTII

BLOC POLITIC

DECLARAȚIA BLOCULUI POLITIC AL COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR

„A venit timpul să ne consolidăm pentru a salva țara!”

Astăzi, Republica Moldova se află
în pragul unui colaps total. Creșterea
galopantă a prețurilor și tarifelor a adus
majoritatea covârșitoare a populației
țării peste limita sărăciei extreme, practic, în pragul supraviețuirii fiziologice. De fapt, este vorba despre cea mai
profundă criză socială din toți anii de
independență a Republicii Moldova.
Sub presiunea furtunii inflaționiste,
economia slabă a Moldovei, inclusiv
ramura principală a acesteia -agricultura, se prăbușește. Creșterea prețurilor la
carburanți și resursele energetice, scăderea dramatică a capacității de plată
a populației, lipsesc de sens activitatea
economică. Imaginea dezolantă a falimentului economic al Republicii Moldova este completată de datoria externă
care a crescut până la un nivel alarmant.
Statul nu este în stare nici s-o deservească, dar mai ales s-o ramburseze.
Continuă să fie alarmantă situația
epidemiologică, care a fost lăsată de
izbeliște.
S-a agravat brusc și situația criminologică. Străzile localităților țării sunt
din nou nesigure, iar viața, sănătatea și
bunurile cetățenilor - sunt în pericol.
Dezbinarea socială capătă caracteristici periculoase. Locuitorii țării
sunt din nou divizați în „ai noștri”
și „străini”, „buni” și „răi”, „onești
”și „neonești”. Iar experiența de la
sfârșitul anilor 80 – începutul anilor 90,
demonstrează că toate acestea pot avea
consecințe grave.
Necazurile care s-au abătut în lanț
peste cetățenii Moldovei au un nume
– PAS și Maia Sandu.
O asemenea guvernare slabă, mediocră, incompetentă, dar în același timp,
perfidă și obraznică, nu a fost de mult
în Moldova.
Ei au mințit oamenii cu promisiuni
despre reforme europene și combaterea corupției. Dar reformele lăudate,
inclusiv reforma justiției, s-au redus
la modificarea barbară a legislației
conform propriilor interese politice
de moment, angajarea rudelor apropiate în funcții publice importante,

creșterea aparatului birocratic și a
cheltuielilor pentru acesta. Iar combaterea corupției s-a redus la niște showuri mascate de doi bani cu rețineri în
stilul regimului lui Plahotniuc, suspendarea scandaloasă și ilegală din funcție
a procurorului general și pregătirea
unor represiuni împotriva opoziției. Astăzi, putem afirma că Moldova este un
stat capturat cu un regim dictatorial.
Pentru prima dată în istoria statului
moldovenesc, toate funcțiile cheie în
stat – de la președinte de țară la deputat
al partidului de la guvernare – sunt ocupate de cetățeni străini. Dacă judecăm
după unele acțiuni din politica externă, aceștea conduc Republica Moldova spre faliment într-un mod absolut
conștient.
PAS a declanșat un genocid al
prețurilor și tarifelor împotriva propriului popor.
PAS distruge tot ce a mai rămas din
economia Moldovei.
Politica externă unilaterală promovată de PAS a provocat nu doar creșterea
prețurilor la resursele energetice, dar și
a transformat toată populația țării în ostatici ai conflictelor geopolitice.
PAS a instaurat în țară o dictatură în
care este suprimată orice manifestare
de atitudine, iar oponenții guvernării
riscă să-și piardă libertatea în baza unor
dosare penale fabricate.
PAS a făcut viața cetățenilor Moldovei insuportabilă.
Astăzi, putem spune că PAS este o
organizație antipopulară, antisocială,
antistatală, criminală.
Rezistența opusă și răsturnarea
acestei guvernări constituie condiția
principală de supraviețuire a statului
moldovenesc și a cetățenilor săi.
Reieșind din cele menționate mai
sus și având în vedere necesitatea urgentă de consolidare a forțelor politice și sociale de rezistență față de
regimul antipopular și antistatal
care s-a instaurat în Moldova, ținând
cont de experiența pozitivă și productivă a activităților comune în cadrul fracțiunii parlamentare a Blocului
Comuniștilor și Socialiștilor, Partidul
Comuniștilor din Republica Moldova
și Partidul Socialiștilor din Republica

Vlad Batrîncea: Am lansat inițiativa
creării Platformei naționale de opoziție

În Moldova a apărut necesitatea
consolidării forțelor politice
sănătoase. Blocul Politic al
Comuniștilor și Socialiștilor anunță
despre crearea Platformei
naționale de opoziție, care va uni
partide politice, reprezentanți ai
societății civile, experți și activiști
care sunt nemulțumiți de regimul
PAS. Nu este o platformă politică
sau geopolitică. Obiectivul acesteia
este de a-i uni pe toți cei care
conștientizează tragedia prin care
trece astăzi Republica Moldova.
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Moldova creează un bloc politic permanent în scopul eliberării cât mai urgente a țării de regimul antipopular
și antistatal.
Fiind organizații politice independente, cu propria istorie, program și
structură, PCRM și PSRM pornesc
de la idealurile și valorile comune,
de la obiectivele și sarcinile similare din activitățile lor politice care dictează necesitatea unificării resurselor
organizaționale și politice ale ambelor
partide în vederea creării celei mai principale mișcări de rezistență a opoziției
unite.
Principiile de bază comune ale
ambelor formațiuni, care vor constitui fundamentul politic și ideologic al
blocului, rezidă în angajamentul comun privind păstrarea și dezvoltarea
statalității Republicii Moldova, o viziune comună asupra istoriei și tradițiilor
poporului multietnic al țării, convingerea fermă privind necesitatea edificării
unei economii sociale și a unei societăți
echitabile. Moldova trebuie să fie o patrie grijulie pentru toți cetățenii săi, iar
statalitatea și viitorul independent al
țării nu pot fi puse la îndoială.
MOTTO-UL NOSTRU:
ÎMPREUNĂ SALVĂM ȚARA!
Obiectivul principal al Blocului Politic este înlăturarea de la guvernarea
țării a grupării politice iresponsabile, neprofesioniste, antipopulare și
antistatale, care a capturat toate organele și instituțiile statului și care,
într-un mod accelerat, conștient și cu
nerușinare conduce Republica Moldova la distrugere – la un dezastru socialeconomic și la pierderea statalității.

În acțiunile sale de opunere regimului, blocul se va ghida exclusiv de
metode legale și de forme democratice de luptă, rezervându-și totodată
dreptul de a utiliza toate instrumentele accesibile, inclusiv acțiunile de
protest cu atragerea maselor largi
ale cetățenilor nemulțumiți, acțiuni
de nesupunere populară, boicot politic
la nivelul autorităților centrale și locale
etc.

Deja astăzi, facem apel către toate
forțele politice sănătoase, responsabile, patriotice, organizațiile obștești,
precum și către cetățenii care sunt gata
să lupte pentru viitorul Moldovei independente și suverane, să se unească
în numele salvării Republicii Moldova
pe o singură platformă de opoziție, creând un front unic, puternic, național de
rezistență față de regim.
Blocul va fi gata să-și asume responsabilitatea, în momentul oportun,
pentru guvernarea țării și scoaterea ei
din criza sistemică social-politică, revenirea Moldovei pe calea unei dezvoltări independente și progresive.
Pentru a atinge scopul principal și
pentru soluționarea sarcinilor primordiale, în cadrul Blocului Comuniștilor
și Socialiștilor vor fi create structuri
organizatorice și politice unificate
supra-partid, la nivel republican și local – Staffuri ale Rezistenței, care vor
asigura activitatea organizatorică și cea
politică a Blocului.
Organul supra-partinic principal
al Blocului – Stafful Republican al
Rezistenței – va elabora actele necesare și va aproba deciziile principale, inclusiv Planul acțiunilor comune,
declarațiile politice, strategia și tactica de luptă etc. Staffurile locale ale
rezistenței vor implementa planul și vor
executa deciziile Staffului Republican.
Cele mai importante documente și
decizii, precum și proiectele planurilor
strategice ale Blocului vor fi discutate
și aprobate în prealabil în cadrul organelor politice de conducere ale PCRM
și PSRM.
Formațiunile politice care formează
Blocul rămân a fi organizații politice
independente, cu păstrarea atributelor
respective, a agendei și programului
propriu, cu o formă politică și juridică independentă. Totodată, acestea vor
acționa ca o forță politică unită, în
scopul consolidării eforturilor societății
pentru salvarea Republicii Moldova de
regimul perfid și dictatorial PAS.

Vladimir Voronin: Situația tragică în care a ajuns țara
noastră ne determină să creăm acest Bloc
Anume situația tragică în care a ajuns
țara noastră după instaurarea actualei
guvernări ne-a determinat să creăm
acest Bloc. Cînd s-a format guvernul,
noi am declarat că nu avem încredere
în acest cabinet de miniștri pentru că
sunt neprofesioniști și indiferenți față de
problemele cetățenilor Moldovei. Scopul
principal al Blocului este de a salva
țara, de a edifica un stat prosper și de a
stabili relații de prietenie cu toate țările.
Acest guvern trebuie să plece, iar noi vom
continua să răspundem la doleanțele
cetățenilor.
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VLAD BATRÎNCEA: PAS VA LĂSA ÎN URMA SA DOAR RUINE
Prezentăm cîteva declarații ale secretarului executiv al Partidului Socialiștilor, Vlad Batrîncea, cu privire la situația politică actuală din țară,
sarcinile și obiectivele Partidului Socialiștilor și ale Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.

ECHIPA PAS EȘUEAZĂ
PE TOATE DIRECȚIILE
Autoritățile
demonstrează
un eșec total pe toate direcțiile.
Sunt confuzi: ba contractul cu
Gazprom este bun, ba rușii îi presează. Și peste tot e la fel. Susțin
că nu sunt bani, dar majorează
bugetele pentru cheltuielile ministerelor și pentru funcționari. Și
cine se va gîndi la oameni?
DESPRE IPOCRIZIE
ȘI STANDARDELE DUBLE
ALE PAS
Nu accept ipocrizia. Cînd
am majorat salariile medicilor, reprezentanții PAS au folosit dur pandemia pentru a isteriza populația, cînd am alocat
subvenții producătorilor agricoli
- i-au adus în piață cu tractoarele. Astăzi, ei nu pot face față la
nimic. Și de ce au venit la guvernare dacă nu pot face nimic?
Au distrus tot ce au putut: regiuni, economie, prețuri, sistemul
de credite. Negocierile privind
prețul la gaze, este un caz clinic.

MEMBRII PAS
AU O REPUTAȚIE
PROASTĂ
În comparație cu unii, Partidul
Socialiștilor are o reputație bună.
De exemplu, nu ai unde pune
ștampila pe membrii PAS. Întreaga echipă a lui Filat, care a fost
implicată în scheme de corupție
și furt bancar, fac parte acum din
PAS. Nu ei trebuie să vorbească
despre reputație.

TREBUIE SĂ CUMPĂRĂM
RESURSE ENERGETICE DE
UNDE SUNT MAI IEFTINE
Noi trebuie să obținem cele
mai ieftine resurse energetice.
Cînd cumperi ceva, cauți unde
este mai ieftin. În consecință,
Maia Sandu trebuie să găsească
timp să participe la summit-ul
CSI sau să ridice receptorul, să
negocieze, oricât de dificil ar fi
acest lucru.

SANDU TREBUIE SĂ
FIE MAI MODESTĂ
ÎN DECLARAȚIILE CU
PRIVIRE LA UCRAINA
Maia Sandu a devenit
președintele Ucrainei. În loc să
aibă grijă de cetățeni, ea îi sperie.
În mod evident, Moldova nu ar
trebui să fie parte la conflict. Suntem o țară mică, neutră. Există
jucători mari, lasă ei să se clarifice. Maia Sandu trebuie să fie mai
modestă în declarații sale, să nu
se implice unde nu este nevoie,
ci să caute soluții la chestiunile
interne.

SCOPUL BLOCULUI
COMUNIȘTILOR ȘI
SOCIALIȘTILOR ESTE DE
A RESTABILI ȚARA DIN
RUINELE LĂSATE DE PAS
Este necesară extinderea Blocului politic al Comuniștilor și
Socialiștilor prin atragerea oamenilor cu alte viziuni politice,
a cetățenilor cu o bună pregătire
profesională, cu o atitudine civică
activă.
Scopul nostru este să creăm o structură care
Membrii Blocului trebuie să
fie adepții mai mai multor prin- să poată stinge incendiul, pentru că actuala gucipii: respectarea suveranității și vernare va lăsa după sine doar ruine care vor
neutralității Republicii Moldova, trebui să fie restabilite.
dezvoltarea unui stat social.

Adela Răileanu: Cetățenii așteaptă siguranță,
susținere și soluții, în aceste vremuri dificile
care au venit odată cu noua guvernare
Țara noastră trebuie să fie salvată, iar cetățenii să fie apărați împotriva acțiunilor antisociale și antinaționale ale actualei guvernării. De aceea, în calitate de membru al Comitetului Politic Executiv al
PSRM, am susținut unificarea eforturilor și a forțelor socialiștilor și
comuniștilor într-un singur bloc politic.
Blocul va constitui o platformă națională de opoziție unde va
fi stabilit un dialog cu cetățenii, cu alte partide de opoziție și cu
reprezentanți ai societății civile.
Împreună, vom identifica soluții și vom acționa pentru a salva
Moldova, pentru a ajuta oamenii în aceste vremuri dificile, cauzate de
acțiunile actualei guvernări. Cetățenii așteaptă protecție și sprijin,
iar noi suntem gata să le oferim.

Olga Cebotari: Noi reprezentăm
o alternativă profesionistă,
competentă și actualizată a guvernării –
cetățenii vor face alegerea
În activitatea sa de rezistență și de înlăturare a regimului antipopular, Blocul nostru politic se va ghida exclusiv de metode legale
și forme democratice de luptă. De asemenea, ne rezervăm dreptul
de a utiliza toate instrumentele accesibile, inclusiv acțiunile de protest, cu atragerea maselor largi ale cetățenilor nemulțumiți.
Bineînțeles, în paralel cu criticile aduse în adresa guvernării,
noi vom continua să propunem soluții, chiar dacă autoritățile ne
vor bloca în Parlament fără a auzi inițiativele noastre legislative.
Cetățenii așteaptă de la noi o luptă reală pentru drepturile lor
care le sunt călcate în picioare de actuala guvernare sub pretextul unor intenții bune. Noi vom fi o opoziție constructivă și,
totodată, dură. Dură în apărarea conaționalilor noștri de fărădelegile autorităților, constructivă în promovarea ideilor și a soluțiilor
pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, aici și acum,
dar nu peste un timp oarecare, după ce această guvernare va cădea
inevitabil.

www.socialistii.md
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Socialiștii: Guvernarea încalcă dreptul la asistență
și protecție socială al cetățenilor Republicii Moldova
Deputații socialiști Grigore Novac,
Alla Darovannaia și membrul Comitetului Executiv al PSRM, Maxim Lebedinschi, au depus o sesizare la Curtea
Constituțională prin care cer interpretarea prevederilor articolului 47 alin.
(1) din Constituția Republicii Moldova,
care stipulează că ”statul este obligat să
ia măsuri pentru ca orice om să aibă
un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi fa-

miliei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală,
precum şi serviciile sociale necesare”.
Deputații consideră că statul, reprezentat de actuala guvernare, încalcă dreptul la asistență şi protecție
socială al cetățeanului Republicii Moldova, deoarece în urma politicii antisociale și majorărilor galopante a prețurilor,
cheltuielile suportate de o mare parte a
populației depășesc veniturile obținute.

PREȚURILE CRESC CA PE DROJDII
COMBUSTIBIL

Produsele care s-au scumpit cel
mai mult în luna ianuarie 2022 (în
comparație cu 2021, conform datelor
oferite de Biroul Național de Statistică,
cifrele au fost rotunjite):

Gaze – 131%, legume – 60%, ouă – 36%, combustibil - 32%,
ulei de floarea soarelui - 28%, materiale de construcție - 27%,
serviciile comunale - 25%, căldura centralizată - 20%, pâine 16%, fructe - 15%, carne - 15%, nivelul mediu al inflației - 17%.

Moldova a devenit unul din
liderii europeni la inflație
(circa 17%). A fost depășită
doar de Turcia (în jur de 50%).
Topul țărilor: Turcia, Moldova,
Estonia, Lituania, Ucraina.

PÎINE

GAZE NATURALE

Un pedagog din Găgăuzia nu-și permite SĂ ACHITE FACTURA PENTRU GAZE

și o roagă pe Maia Sandu să o plătească

Factura pentru gazele naturale a șocat-o pe o învățătoare din Baurci. Aliona Ergoglo
o roagă pe președintele Moldovei să-i achite facturile, adresându-i-se prin intermediul
rețelelor sociale.
Îi cer președintelui Maia Sandu să mă ajute să achit factura pentru gazele naturale, deoarece salariul meu nu-mi permite să fac acest lucru. Dacă conducerea țării,
prin acțiunile sau inacțiunile sale, contribuie la sărăcirea locuitorilor prin tarife
exorbitant de mari, atunci o astfel de guvernare este o rușine. Nu ne-a rămas nimic
nici pentru pâine și apă. Autoritățile trebuie să prevadă anumite lucruri, pentru a nu
aduce poporul la sărăcie. Rușine!

Text și foto: facebook Aliona Ergoglo

Prim-ministru
Președinte
al Parlamentului
Consilier prezidențial,
secretar al CSS
Consilier prezidențial în

domeniul economic, membru
al Consiliului de Administrație
la „Moldovagaz”
Deputat PAS, Președinte
al Comisiei parlamentare
economie, buget
și finanțe
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Secretar de stat, șef de cabinet
la Ministerul Educației

Viceministru
al Educației
Ministru
al Afacerilor Interne
Ministru
al Finanțelor
Consilierul
prim-ministrului
în domeniul economic
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PAS TRANSMITE SISTEMUL JUSTIȚIEI
SUB CONTROL EXTERN

Parlamentul a votat legea scandaloasă privind prevetting: străinii vor filtra
judecătorii și procurorii din
țara noastră. Fracțiunea BCS
s-a pronunțat împotriva votării în a doua lectură a acestei
legi - evaluarea prealabilă a
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor. Fracțiunea a părăsit sala
de ședințe a Parlamentului.
”Este o încercare de a subjuga
justiția prin acapararea viitoarei componențe a CSM și CSP,
o încercare de a da pe mâini
străine justiția din Moldova”.
Proiectul de lege prevede
existența unei comisii formată din șase membri, care vor
testa integritatea potențialilor
candidați în funcțiile CSP și
CSM. Trei din cei șase sunt
numiți de Parlament, iar trei de

partenerii străini.
Deputații au subliniat că
pe marginea acestui proiect
nu există un consens larg nici
în Parlament, nici în cadrul
societății civile. Comisia de
la Veneția a punctat caracterul
nefondat al modificărilor.
Grigore Novac a adus
mai multe argumente în
susținerea poziției fracțiunii,
printre care:
1. Legea nu explică cine
sunt „partenerii străini” care
urmează să facă parte din respectiva Comisie, precum și
nici nu stabilește procedura de
selectare a acestora.
2. Cerința pentru ca membrii Comisiei să nu fi deținut
funcția de judecător sau procuror în ultimii 3 ani nu are
o justificare rezonabilă, fapt
care contravine standardelor
internaționale.

ESTE O ÎNCERCARE
DE A CONTROLA
JUSTIȚIA ȘI DE A O
TRANSMITE ÎN MÎINI
STRĂINE
3. Proiectul nu reflectă mecanismul respectării
dreptului la viața privată a
candidaților și membrilor familiilor acestora.
4. Este incertă și procedura apelului și a recursului a
candidaților.
Socialiștii au o poziție clară - toate aceste puncte pot fi
reduse la una: este inacceptabil ca cetățenii străini să intervină într-un stat suveran,
în funcționarea sistemului de
justiție și cu atît mai mult să
influențeze formarea organelor superioare de judecători
și procurori. Aceasta subminează suveranitatea, neutralitatea și securitatea națională a
Republicii Moldova.

Comisia de la Veneția
sesizată cu privire la
fărădelegile autorităților

Reprezentanții conducerii PSRM, membri ai Comitetului Executiv,
Maxim Lebedinschi și Grigore Novac, deputat PSRM, au declarat
în cadrul unui briefing în parlament că Blocul Comuniștilor și
Socialiștilor va sesiza experții Comisiei de la Veneția și
ai Consiliului Europei asupra inadmisibilității legii PAS
cu privire la evaluarea integrității judecătorilor
și procurorilor, și vor prezenta argumente concludente
din partea opoziției parlamentare.
Grigore Novac a declarat
că prin votarea acestei legi
au fost ignorate mai multe
recomandări ale Comisiei de
la Veneția, dar și s-a atentat
asupra independenței puterii
judecătorești.
Maxim Lebedinschi a
subliniat că majoritatea parlamentară a ignorat propunerea
fracțiunii BCS de formare a
unui grup de lucru pentru a
ajusta proiectul conceptului
la recomandările propuse de
Comisia de la Veneția.
Lebedinschi a atenționat
asupra inexistenței unui
consens larg pe platforma

parlamentară și în cadrul
societății civile pe marginea
acestui proiect, iar asociațiile
specializate ale judecătorilor
și procurorilor l-au criticat
dur, constatând univoc că nu
există criterii clare de evaluare a viitorilor membri ai CSM
și CSP sau chiar a corpului
de magistrați.
”Socialiștii și comuniștii
nu se opun reformei justiției,
însă această reformă nu trebuie să se transforme întro vînătoare de vrăjitori”, a
menționat Maxim Lebedinschi.

ȘEDINȚA COMUNĂ A GUVERNELOR MOLDOVEI ȘI ROMÂNIEI
Socialiștii și-au expus poziția cu privire la suveranitatea țării

La Chișinău a avut loc ședința comună a Guvernelor Republicii Moldova și României. Timp de mai mulți ani, PSRM a condamnat și va continua să
condamne aceste declarații anti-naționale, anti-statale și declară: Vom apăra suveranitatea și independența Republicii Moldova prin toate căile legal
posibile. Partidul Socialiștilor a emis o declarație privind necesitatea consolidării suveranității și independenței Republicii Moldova.
Articolul 1 al Constituției Republicii Moldova subliniază caracterul suveran și independent al statului
nostru. În articolul 2 al Constituției
este consfințit faptul că suveranitatea
națională aparține poporului Republicii Moldova. PSRM este obligat să
amintească prevederile Legii Supreme
în contextul ședinței comune a Guvernelor de la Chișinău și București, din
11 februarie, ținând cont de pornirile
unioniste și anti-stataliste ale actualului
regim din țara noastră.
În context, amintim că Maia Sandu, care deține funcția de președinte al
Republicii Moldova, este cetățean al

țării vecine, România, iar formațiunea
de guvernământ – PAS, are un număr
mare de deputați care spun deschis că ar
vota pentru unirea cu România. Adică,
acești deputați PAS se pronunță pentru
dispariția statului Republica Moldova.
PSRM condamnă aceste mesaje antinaționale, anti-statale și declară că va
apăra suveranitatea și independența
Republicii Moldova pe toate căile legal posibile.
Înțelegem foarte bine că strategia
actualului regim de la Chișinău este de
a falimenta țara noastră, ca, în final să
anunțe că Republica Moldova trebuie să dispară ca stat și să se alipească

României, stat membru al NATO. Este
clar pentru toți că pînă acum acțiunile
guvernării se încadrează în acest plan
de eșuare a Republicii Moldova ca stat:
sărăcirea rapidă a cetățenilor, ruperea
relațiilor cu partenerul nostru strategic
și tradițional Federația Rusă, implicarea în alianțe anti-rusești, acțiuni de îndepărtare a Transnistriei de un posibil
plan de reunificare a țării, debandadă
totală în instituțiile statului cu scopul
decredibilizării lor ca și instituții publice în ochii cetățenilor etc.
Anume prin prisma acestui plan de
falimentare și distrugere a statalității
Republicii Moldova este privită și așa-

numita ședință comună a Guvernelor
de la Chișinău și București. Noi optăm
pentru relații de bună-vecinătate și
dezvoltarea mai multor proiecte între țările noastre, dar cu respectarea
strictă a suveranității și independenței
Republicii Moldova. O simplă sinteză a
agendei de lucru a acestei ședințe comune arată că subiectele date puteau fi ușor
abordate în cadrul unor întâlniri bilaterale inter-ramurale, iar, în caz de necesitate, la întrevederea dintre prim-miniștri.
PSRM face apel la necesitatea respectării Constituției, dar și a dreptului națiunii moldovenești de a trăi în
țara sa suverană și independentă.

proiectului Ministerului
PREMII PENTRU JUDECĂTORII Conform
Finanțelor, Guvernul va aloca bani
suplimentari din bugetul de stat pentru
CURȚII CONSTITUȚIONALE
oferirea unor premii judecătorilor Curții

454 000 de lei
din bugetul țării

www.socialistii.md

Constituționale pentru munca depusă
în anul 2021.

Amintim că din 1 ianuarie 2022, salariile
judecătorilor CC au fost majorate și
constituie în jur de 60 000 lei.
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Lansăm o serie de materiale cu privire la organizațiile teritoriale ale PSRM și liderii locali ai partidului, din toată țara.

În această ediție, prezentăm Organizațiile Teritoriale din Soroca și Cahul

ALLA PELIPEȚCAIA: SUNTEM O ECHIPĂ CU VIZIUNI COMUNE
Despre activitatea Organizației Teritoriale a PSRM din raionul Soroca, a relatat Alla Pelipețcaia, deputat în Parlamentul RM
din partea fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, care conduce organizația respectivă mai bine de cinci ani.

Rezultatele vizibile ale activității socialiștilor din raion constituie rezultatul eforturilor comune ale echipei
socialiștilor, ale deputatului Parlamentului RM, primarului și președintelui raionului. Pe parcursul a doi ani,
au fost realizate multe lucruri. Localnicii susțin că în
perioada conducerii socialiștilor, orașul a devenit mai
curat, mai frumos. Au fost amenajate curțile blocurilor, parcurile, terenurile de joacă, stațiile de așteptare
a transportului, au fost reabilitate drumuri și multe
altele.
În anul 2022, în raion vor fi implementate câteva
proiecte: va fi construit un nou parc de agrement,
există un proiect de amenajare a malului Nistrului,
a cetății, proiecte de aprovizionare cu apă potabilă și
construcția sistemului de canalizare a raionului Soroca. Echipa socialiștilor lucrează în vederea atragerii în
raion a unor proiecte mari și mici pentru îmbunătățirea
trebuie să plătească 600 mii de lei pentru încălzire. Pencalității vieții cetățenilor.
Însă, odată cu venirea la guvernare a PAS, este tot mai tru comparație: în anul 2021, pentru întreg sezonul de
dificilă realizarea celor planificate. În privința proiectu- încălzire s-au plătit 980 mii de lei. O situație la fel de delui stației de epurare din raionul Soroca a fost realizat un plorabilă se atestă în școlile și grădinițele de copii din ravolum de lucru enorm, însă noua guvernare este gata să ion. Cum să supraviețuiască și ce să facă administrațiile
bea apa „socialistă de la Soroca”, dar nu este pregătită acestor instituții – guvernul n-are un răspuns! Dar există iluzia că la ei totul este sub
să susțină construcția stației de epurare.
control!
Cu părere de rău, noua guvernare a PE PARCURSUL ULTIMILOR ANI, ECHIPA
Soroca este un raion agrar
țării se ghidează în luarea deciziilor de SOCIALIȘTILOR DIN RAIONUL SOROCA A
și
agricultorii
suferă la fel de
prioritățile politice și nu de interesele REALIZAT MULTE LUCRURI. ÎN PERIOADA
mult
din
cauza
deciziilor nepoporului. Din această cauză, nu s-a DE GUVERNARE A SOCIALIȘTILOR,
profesioniste ale guvernului.
alocat niciun bănuț pentru dezvoltarea ORAȘUL A DEVENIT MAI CURAT, MAI
unei Zone Economice Libere la Soroca FRUMOS. AU FOST AMENAJATE CURȚILE Întrebare actuală: de unde
să ia agricultorii bani pentru
care ar crea noi locuri de muncă și surse BLOCURILOR, PARCURILE, TERENURILE
semințe, îngrășăminte? Benzifinanciare suplimentare în bugetul local. DE JOACĂ, STAȚIILE DE AȘTEPTARE
na, motorina, îngrășămintele și
„Oamenii buni” au redus bugetul A TRANSPORTULUI, REABILITATE
produsele sanitare s-au scumpit
raionului cu 7 milioane de lei compa- DRUMURILE ȘI MULTE ALTELE.
de câteva ori. Trebui să ținem
rativ cu anul 2021. Iar aceasta înseamcont de faptul că din cauza ponă că nu vor fi amenajate drumuri, vor
fi reduse cheltuielile pentru necesitățile sociale. Iar acest liticii externe incompetente promovată de noua conducelucru se întîmplă în pofida faptului că guvernul trebuie re a țării, noi am pierdut piețele tradiționale de desfacere.
Se creează impresia că moldovenii gospodari
să majoreze bugetul pentru a compensa creșterea totală a
și
harnici
sunt aduși în prag de faliment în mod
tarifelor și prețurilor.
De exemplu, în luna ianuarie, spitalul raional Soroca intenționat și sunt forțați să închidă afacerile care au

devenit neprofitabile. Scopul noii guvernări este de a
falimenta Moldova și de a vinde totul: întreprinderile, terenurile.
Toți suferă din cauza unei astfel de guvernări! După
creșterea constantă a prețurilor la carburanți, transportatorii cer majorarea tarifelor. Producătorii cresc prețurile
la produsele alimentare și la cele de primă necesitate.
Din această cauză, poporul are de suferit.
Cetățenii din Soroca au strîns cureaua de tot, unii nu
au posibilitatea să plătească nici pentru căldură. Pensiile abia de le ajung ca să nu moară de foame. Cetățenii
sunt indignați de rezultatul politicii incompetente a noii
guvernări.
Echipa socialiștilor face tot posibilul să redreseze
situația, are o abordare profesionistă și responsabilă
față de soluționarea problemelor raionului Soroca. În
strânsă colaborare cu conducerea centrală a PSRM, am
stabilit scopul de a uni în jurul socialiștilor toate forțele
sănătoase din raion.
Suntem siguri că împreună vom reuși. Pentru că suntem susținuți de majoritatea locuitorilor din raionul Soroca! Secretarul executiv al PSRM Vlad Batrîncea a
declarat, la întrevederea cu activul Organizației Teritoriale PSRM a raionului Soroca, că are încredere
în echipa noastră puternică și a dorit succese colegilor!

La data de 13 februarie, activul Organizației
teritoriale a raionului Soroca a organizat o
întrevedere cu Vlad Batrîncea, secretarul executiv
al PSRM și Grigore Novac, membru al Comitetului
executiv politic. Participanții la întrevedere
au susținut strategia partidului și inițiativa
conducătorilor formațiunii privind consolidarea
tuturor forțelor sănătoase din Moldova.

MARCEL CENUȘA: ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ DIFICILĂ ACORDĂM OAMENILOR TOT SPRIJINUL NECESAR!

Marcel Cenușa, președintele raionului
Cahul din partea Partidului Socialiștilor,
relatează despre situația din raionul
Cahul.

Acum doi ani, am fost ales în calitate de președinte al raionului Cahul.
Noi aveam pregătite proiecte importante
pentru îmbunătățirea situației sociale,
modernizarea infrastructurii – este vorba despre asigurarea cu apă potabilă și
canalizare, construcția și reabilitarea
drumurilor, crearea unui hub turistic
care va contribui la promovarea raionului nostru.
Am început implementarea unui
proiect ce prevede construcția unei magistrale pentru aprovizionarea cu apă a
localităților Lebedenco, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Alexanderfeld, Vladimirovca, Găvănoasa, o parte a orașului
Vulcănești, Alexandru Ioan Cuza.
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Ne pregăteam să lansăm implementarea unui proiect pentru asigurarea cu
apă a altor 14 localități, inclusiv a satelor Moscovei, Trifești, Bucuria, Lucești,
Tătărăști, Goluboe etc. 17 mii de locuitori ai raionului Cahul așteptau să înceapă lucrările de construcție.
Cu părere de rău, a venit noua guvernare și realizarea proiectelor a fost
stopată. Oamenii au sperat foarte mult!
Trăim în secolul XXI, folosim internetul, tehnologiile moderne ne permit să
comunicăm la distanțe mari fără a ieși
din casă, savanții explorează universul,
iar la noi, oamenii nu au cele mai elementare condiții de viață.
Anul trecut, am obținut finanțare
pentru un proiect mare de colectare și reciclare a deșeurilor. Am început să realizăm și câteva proiecte sociale, cum
ar fi: locuințe sociale, aziluri pentru
pensionarii defavorizați, cantine sociale, asigurarea categoriilor social-vulnerabile ale populației cu produse de
primă necesitate.
Țin să menționez că în aceste
condiții, lipsește cu desăvârșire un
dialog dintre autoritățile centrale și
organele administrației publice locale. Încă nu se știe cum vor evolua diferitele proiecte, inclusiv cele de infrastructură, lansate anterior.
Spre regret, în ultimul an, situația
economică și socială din țară s-a agravat brusc. Raionul Cahul se confruntă
cu aceleași probleme cu care se con-

fruntă toată țara: creșterea vertiginoasă a prețurilor, care depășește cu mult
salariile și pensiile, sărăcirea bruscă a populației. Oamenii sunt foarte
dezamăgiți și deja fac apel de organizare
a protestelor.
Producătorii agricoli se confruntă cu probleme foarte mari. Creșterea
prețurilor la resursele energetice a
influențat asupra scumpirii semințelor,
îngrășămintelor, deservirii tehnice, a
creșterii salariilor, etc. Asociația producătorilor agricoli „Agrounic” din
Cahul s-a adresat către guvern cu solicitarea de a acorda carburanți fără
accize pentru agricultură și pentru
a importa îngrășăminte fără taxa de
TVA.
Factura pentru plata gazelor naturale
a instituțiilor publice a crescut de câteva
ori. Este o povară enormă asupra bugetului local. Spre exemplu, dacă în luna
ianuarie 2021, spitalul raional Cahul a
plătit 214 mii de lei pentru gazele naturale, în luna ianuarie 2022, această sumă
a constituit 669 mii de lei - de trei ori
mai mult!
Aceeași situație se atestă
și în sistemul de educație.
Din cele 49 de instituții de
învățământ din raion, 30 au
un deficit financiar care constituie aproximativ 11 milioane de lei.
În pofida problemelor,
toți conștientizează că trebu-

ie să mergem înainte. În context, țin să
menționez colaborarea strînsă dintre
administrația raională și organizația locală a PSRM. Împreună, încercăm să
fim cât mai aproape de oameni. Acordăm o mare atenție pensionarilor și persoanelor cu dizabilități. Participanții și
veteranii Marelui Război pentru Apărarea Patriei sunt mereu în vizorul
colegilor noștri de partid și ai membrilor „Gărzii Tinere”.
Prin eforturi comune, organizăm
acțiuni sportive și culturale pentru tineret și copii, reabilităm monumente ale
eroilor Marelui Război pentru Apărarea
Patriei.
Acordăm
asistență
instituțiilor
preșcolare: echipament pentru terenurile
de joacă, jucării, veselă pentru blocurile
alimentare, mașini de spălat, paturi, etc.
Sunt sigur că, prin eforturi comune, vom reuși să depășim această perioadă dificilă și să identificăm
oportunități pentru realizarea unor
proiecte importante.

MOLDOVA ARE VIITOR
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COMPENSAȚII PENTRU PÎINE
Guvernarea PAS a adus la sărăcie extremă cele mai
defavorizate categorii ale populației - pensionarii, ale căror
venituri nu acoperă nici facturile pentru serviciile comunale și
nici cheltuielile pentru lucrurile de primă necesitate – alimente
și medicamente.
Deputații PSRM au înregistrat în Parlament o inițiativă
legislativă care prevede alocarea unei indemnizații lunare
de 100 de lei pentru unele categorii de cetățeni socialvulnerabili. Proiectul socialiștilor are drept scop susținerea
financiară a persoanelor care au venituri mai mici de 3000
de lei în contextul majorării prețurilor la pîine.

- Prin oferirea acestor compensații, statul va aplica o formă concretă de susținere
financiară orientată spre cetățenii cu venituri mici, care au fost cel mai mult afectați
de pierderea sau reducerea veniturilor, cauzate de criza sanitară și cea energetică din
Republica Moldova, menționează autorii
proiectului.
Potrivit calculelor, creșterea prețului la
pâine a constituit în medie 1 leu 50 bani,
ceea ce constituie o majorare de 25 la sută.
- Guvernul, la data 1 octombrie 2021

a majorat pensia minimă până la 2000 lei
pentru 428 de mii de beneficiari în medie
cu 366 lei, fapt care prezintă o majorare
de doar 20%. Această majorare se prezintă net inferioară comparativ cu creșterea
prețurilor medii doar a pâinii cu circa 25%
– 27%”, susțin autorii proiectului.
Socialiștii au precizat că statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice persoană să
aibă un nivel de trai decent.
În Moldova sunt 612 872 de beneficiari de pensii și alocații sociale de stat,
al căror cuantum nu depășește suma de
3000 de lei lunar. Amintim că la data de
1 februarie 2022, în țara noastră au fost
majorate semnificativ prețurile la produsele de panificație.

ÎN PRAGUL UNUI DEZASTRU

NEGLIJENȚA AUTORITĂȚILOR A PUS
ÎN PERICOL FUNCȚIONAREA SPITALELOR
ÎN TOIUL PANDEMIEI
Socialiștii cer majorarea, în regim de urgență, a bugetului Companiei
Naționale de Asigurări în Medicină pentru a aloca mijloace
suplimentare instituțiilor medicale pentru achitarea serviciilor
comunale. Despre aceasta a declarat deputatul PSRM, Vladimir
Odnostalco. Prezentăm mai jos argumentele expuse:

• Astăzi, instituțiile medicale de toate nivelurile se află
într-o criză acută de neplăți
pentru serviciile comunale.
• Noi am preîntâmpinat că
în bugetele spitalelor nu au
fost prevăzute supracheltuielile legate de acoperirea plăților
pentru serviciile comunale.
• Din cauza incompetenței
autorităților, spitalele s-au pomenit cu niște facturi astronomice.

Sfîrșitul lunii ianuarie s-a dovedit a fi extrem
de dificil pentru cetățenii Republicii Moldova.

Sfîrșitul lunii ianuarie s-a dovedit a
fi extrem de dificil pentru cetățenii Republicii Moldova. Creșterea generală a
prețurilor și tarifelor a distrus definitiv
toate speranțele la o viață mai bună.
Acum, cetățenii au o singură grijă – să
supraviețuiască.
LOVITURĂ ASUPRA CETĂȚENILOR
La data de 28 ianuarie, PAS a aplicat
o lovitură puternică asupra cetățenilor
țării. Acum, cei care au fost săraci vor deveni cerșetori, cei care erau cerșetori vor
deveni persoane fără adăpost. Problema
e că ANRE a acceptat majorarea generală a prețurilor la produsele petroliere și
a tarifelor. Tariful la gazele naturale pentru consumatori a crescut de la 11,01 lei
până la 15,18 lei pentru un metru cub de
gaze naturale. Tariful la energia electrică
produsă de compania „Termoelectrica” a
fost majorat pînă la 3,35 lei pentru kWh)
fără TVA. Tariful la energia termică pentru capitală a fost majorat la 2169 de lei /
gigacalorie fără TVA. Astfel, căldura s-a
scumpit cu încă 496 de lei pentru o gigacalorie. Tariful la căldură pentru locuitorii municipiului Bălți a crescut la 2538
lei pentru o gigacalorie fără TVA (s-a majorat cu 704 lei). Prețurile la benzină și
motorină sunt în continuă creștere.
UN COLAPS ENERGETIC?
În luna februarie, Moldova și Ucraina
se vor deconecta temporar de la sistemul
energetic comun cu Rusia și Belarus,
pentru a testa activitatea în regim izolat.
Despre aceasta a declarat prim-ministrul
Ucrainei D. Șmîgal.
Se pare că PAS ne pregătește un nou
dezastru – cel electric. Deconectarea de
la sistemele energetice ale Rusiei și Bela-
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rus va provoca un salt uriaș al prețurilor
la energia electrică. Dacă în prezent noi
plătim Centralei Termoelectrice de la
Cuciurgan, 53 de dolari pentru un megawatt, Ucraina ne propune cu 120-150 de
dolari. La fel ca și România, de fapt.
În luna aprilie, expiră contractul de
livrare a energiei electrice. Și atunci,
acești domni vor încerca să aplice schema de achiziție a energiei electrice de la
oligarhii ucraineni. Va fi un dezastru pentru economia noastră și se va transforma
într-o sărăcie totală pentru cetățenii Moldovei. Lituania, la fel ca și Bulgaria, sunt
un exemplu mai mult decât convingător
în acest sens. Lituania a închis Centrala nucleară Ignalina, iar după aceasta,
dependența de „Gazprom” a devenit
totală. Apoi s-a certat cu Belarus, ceea
ce a dus la creșterea bruscă a prețurilor

• În structura contractelor
cu instituțiile medicale, circa
70-80% constituie cheltuieli
pentru salarii. Celelalte sunt
pentru medicamente, echipamente, încălzire etc.
• Pentru a achita serviciile
comunale, spitalele sunt nevoite să reducă din cheltuielile
pentru achiziția de medicamente, produse alimentare,
echipamente medicale etc.,
deoarece toți banii se duc pe
apa sîmbetei, și asta în plină
pandemie.
• Refuzul autorităților de
a acorda ajutor instituțiilor
medicale este o acțiune planificată de lichidare a unor
spitale raionale. Le vor face
nerentabile după care le vor
închide – undeva o policlinică, în altă parte o maternitate,
o secție de chirurgie, undeva,
pur și simplu vor reduce numărul de paturi”.

CITIȚI CANALUL DE TELEGRAM

BOGDAN TIRDEA

la energia electrică. Același lucru ne
așteaptă și pe noi. PAS calcă pe cadavre
și pur și simplu scuipă pe suferințele pensionarilor, bugetarilor, familiilor cu mulți
copii. Aceștia se joacă de-a geopolitica
slujind intereselor SUA și lucrînd pentru
supra-profitul giganților energetici americani, condamnînd la sărăcie propriul
popor...
AR FI PUTUT FI ALTFEL?
În anul 2020, președintele I. Dodon a
avut o întrevedere cu președintele Rusiei, V. Putin. În consecință, gazele naturale s-au ieftinit pentru Moldova în anul
2020 și la începutul anului 2021. Tariful

a scăzut la 4,60 lei. Benzina s-a ieftinit,
ajungînd să coste 16 lei, motorina – 14
lei. Însă PAS și toată camarila strigau
atunci despre scheme, jefuirea poporului,
tarif înalt. Pentru ei, era important să elimine PSRM de la guvernare care a fost
în opoziție timp de 10 ani și, realmente,
doar un an la guvernare, dar și atunci în
alianță cu PDM.
105 instituții de presă, finanțate din
exterior, au întunecat mințile cetățenilor.
150 de ONG-uri (iar în realitate – agenți
străini) au lovit în PSRM. 65 de partide,
inclusiv de centru-stînga, sub îndrumarea
strictă a ambasadorului SUA și a lui M.
Zig, ponegreau PSRM, îi aduceau laude
lui Sandu, îi convingeau pe toți că ea este
onestă. Toți au crezut că Dodon este de
10 ani la guvernare și nu de un an, că el
jefuiește poporul prin tarife, chiar dacă,
în realitate, el le-a diminuat.
Și toți au votat-o pe Sandu,
apoi pentru PAS. Interesant,
ce cred acum cetățenii? Măcar conștientizează ce-au
făcut? Atunci, organizau
mitinguri, strigau că gazele
naturale care costau 4,60 lei pentru un
metru cub, înseamnă jaf, motorina cu 14
lei – e o fărădelege, dar ce spuneți acum?

Bogdan Țîrdea
politolog
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SOCIALISTII

CINE SE AFLĂ ÎN TOPUL
FORMAȚIUNILOR POLITICE?

40

% BLOCUL COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR (BCS)

36

% PARTIDUL ACȚIUNE ȘI SOLIDARITATE

13

% PARTIDUL „ȘOR”

Sondajul a fost realizat de compania
CBS Research la comanda IDIS
Viitorul și a Institutului de Științe
Politice și Relații Internaționale din
România, în perioada – 25 ianuarie – 5
februarie, pe un eșantion de 1135 de
respondenți. Marja de eroare – 3%.

PAS - Guvernul codașilor!

PAS - sinonim al sărăciei!

Socialiștii au organizat
un flashmob în Consiliul
Municipal Chișinău

Majorarea tarifului pentru gazele naturale a prejudiciat bugetul municipiului Chișinău cu peste 300
de milioane de lei, bani care puteau fi folosiți pentru
implementarea mai multor proiecte sociale sau pentru amenajarea orașului. Anunțul a fost făcut de către
socialistul Grigore Bejenaru. În semn de protest față
de inacțiunile PAS, consilierii PSRM au venit cu mai
multe pancarde și lozinci, precum “PAS – scumpire
la gaz! PAS – sinonim al sărăciei! Vremuri Nebune!”.
- Vreau să întreb guvernarea, când vor opri genocidul? De ce cresc prețurile? De ce loviți în cei
cu venituri mici? Cetățenii sunt în pragul sărăciei.
Poftim vremuri bune!
Motto-ul acestei guvernări – azi totul este mai ieftin decât mâine. Unde ați mai văzut ca în vremuri bune
să se economisească pe alimente de primă necesitate?

Cerem autorităților soluții imediate pentru problemele cetățenilor sau demisionați și nu chinuiți oamenii”, a declarat Grigore Bejenaru. Vicepreședintele
fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal Chișinău,
Dinari Cojocaru a menționat în cadrul ședinței CMC
că, PAS, acaparând întreaga putere în țară, continuă
să caute vinovații de eșecurile sale. „Oamenii spun că
sunteți niște mincinoși”, a subliniat Cojocaru, adresându-se către consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate.
Socialistul a declarat că guvernul „verișorilor și
verișoarelor” jefuiește țara și a reamintit că majoritatea dintre cei care se află în actualul cabinet de miniștri
au făcut parte și din AIE și au participat la cele mai
mari crime împotriva Moldovei și a cetățenilor țării.
De asemenea, Cojocaru a criticat lipsa unor
acțiuni concrete de combatere a Covid-19, impunerea vaccinării cetățenilor cu vaccinuri expirate, dar și
faptul că oamenii practic sunt impuși să se vaccineze.
- Vreți să puneți întreaga țară în genunchi pentru ca

INTEGRAME

Inte

Răspunsurile la întrebări vor fi publicate
în următoarea ediție a ziarului „Socialiștii”

1. Oraș din nordul țării unde se află o cetate
2. În anul 2014 în Moldova a avut loc ”furtul secolului”, a fost furat un ”…”
3. Ministru moldovean care ”a dominat”, în opinia guvernării, la negocierile cu „Gazprom”
4. Capitală europeană sub numele căreia este cunoscut satul moldovenesc Corjăuți
5. Mâncare tradițională moldovenească
6. Oraș care poartă denumirea de ”Capitala de nord a Republicii Moldova”
7. Satul de baștină al ex-președintelui, Igor Dodon
8. Rîul care traversează municipiul Chișinău
9. Președinte al PSRM în anul 2017
10. Cel mai vestit politician moldovean, deputat - parașutist
11. Al doilea Președinte al Republicii Moldova
12. Turnul cu regele se schimbă cu locurile (jocul de șah)
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toți să vi se închine. Oamenii spun că scopul dictaturii
PAS este de a distruge populația RM... Plecați singuri cât nu e târziu. Nimeni nu va aștepta încă doi
ani și nu va plăti 30 de lei în loc de 15 lei pentru
gazele naturale și 7 lei pentru energia electrică. Eu
personal nu am de gînd să aștept. PAS trebuie alungat
din țară. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, a concluzionat el.
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