SOCIALIȘTII PROPUN REDUCEREA
CU 50% A ACCIZELOR
la produsele petroliere
Acest lucru va permite micșorarea prețului
benzinei și motorinei cu 7-8 lei per litru pag. 4
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VLAD BATRÎNCEA: MOLDOVA TREBUIE SĂ PROMOVEZE O POLITICĂ
INDEPENDENTĂ ȘI PRAGMATICĂ ÎN INTERESELE PROPRIILOR CETĂȚENI

Fragmente din interviul lui Vlad Batrîncea, Secretar Executiv al PSRM, vicepreședinte
al Parlamentului Republicii Moldova, oferit postului de televiziune Primul în Moldova,
în cadrul emisiunii „Interviul Săptămînii”
Neutralitatea permanentă
a Moldovei trebuie să fie
consolidată la nivel legislativ
Suntem un stat
independent, cu o poziție
proprie
Cererea Moldovei
de aderare la UE
arată ridicol

Cineva încearcă să ne atragă
în jocuri geopolitice străine

Starea de lucruri în Moldova
și în Ucraina este complet diferită

Problema transnistreană trebuie
să fie soluționată prin intermediul
unei politici adecvate din partea
Chișinăului
Rezoluția APCE este o dovadă
a lipsei de respect față de Moldova
Conducerea Moldovei trebuie
din partea Occidentului
să înceteze să facă PR pe seama
refugiaților
Moldova trebuie să aibă o abordare pragmatică
cu privire la asigurarea cu gaze naturale
Presiunea externă asupra
Moldovei este inadmisibilă

OLGA CEBOTARI: SOCIALIȘTII VOR INSISTA ASUPRA
CONSOLIDĂRII NEUTRALITĂȚII PERMANENTE A MOLDOVEI
Olga Cebotari,
ex-vicepremier, unul
dintre liderii Partidului
Socialiștilor, a oferit un
interviu pentru posturile
de televiziune francez
și canadian, în cadrul
căruia a prezentat poziția
principalei forțe de opoziție
din Republica Moldova
cu privire la securitatea
regională, încercările și
provocările cu care se
confruntă țara noastră.
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SOCIALIȘTII SUNT ALĂTURI

SOLUȚII PRIVIND ASIGURAREA
SECURITĂȚII ALIMENTARE A ȚĂRII
Radu Mudreac, deputat al
Blocului Comuniștilor și
Socialiștilor, împreună cu
Ion Perju, ex-ministru al
Agriculturii, au prezentat,
în cadrul un briefing, mai
multe soluții ce ar asigura
securitatea alimentară în
condițiile anului 2022.
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PROIECTUL SOCIALIȘTILOR PRIVIND
SCUTIREA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
DE PLATA ACCIZELOR LA MOTORINĂ

DE CETĂȚENII ȚĂRII

Continuăm publicarea unor materiale cu privire
la activitatea Organizațiilor Teritoriale ale PSRM.
În ediția curentă – raioanele Briceni și Ungheni.
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Socialiștii au propus o inițiativă legislativă care
prevede alocarea din bugetul de stat a sumei
de 447 de milioane de lei pentru restituirea
accizelor la motorină pentru producătorii
agricoli.
Banii urmează să fie alocați din bugetul de stat
în Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii
şi Mediului Rural.

ÎMPREUNĂ SALVĂM ȚARA!
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LIDERI

VLAD BATRÎNCEA: MOLDOVA TREBUIE SĂ PROMOVEZE O POLITICĂ
INDEPENDENTĂ ȘI PRAGMATICĂ ÎN INTERESELE CETĂȚENILOR SĂI
Fragmente din interviul acordat de Vlad Batrîncea, Secretar Executiv al PSRM, vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova,
în cadrul emisiunii „Interviul Săptămînii” de la postul de televiziune „Primul în Moldova”

NEUTRALITATEA
PERMANENTĂ A MOLDOVEI
TREBUIE SĂ FIE GARANTATĂ
PRIN LEGE
Legea privind statutul de neutralitate permanentă va garanta pacea,
suveranitate, integritatea teritorială și
dezvoltarea economică a Republicii
Moldova. Legea va crea norme, mecanisme și instrumente pentru recunoașterea
internațională a neutralității noastre, precum și sarcini concrete pentru
instituțiile guvernării, MAEIE și Ministerului Apărării pentru garantarea acestei neutralități. Această normă trebuie
să fie transparentă și concretă. Nimeni
nu va putea să interpreteze și să ignore
această normă a Constituției, așa cum
se întîmplă astăzi.
Avînd în vedere evenimentele din
regiune și nu numai, momentul pentru
adoptarea legii cu privire la neutralitatea Moldovei nu doar că este oportun,
dar și necesar. Astăzi, noi toți, indiferent de viziunile geopolitice și de
preferințele ideologice, înțelegem cît de
importantă este neutralitatea.
Putem adopta în unanimitate o lege
în parlament care va fi pe înțelesul tuturor. Nu vom vorbi despre geopolitică,
despre Vest sau Est. Vom pune bazele
consolidării statului.

SUNTEM UN STAT
INDEPENDENT, CU PROPRIA
POZIȚIE. CEREREA DE
ADERARE LA UE ARATĂ
RIDICOL
Republica Moldova este un stat independent, cu o poziție proprie și politică individuală, cu propria soartă. Suntem categoric împotrivă să fim incluși
în vreun fel de „pachete” și jocuri străine.
Cînd guvernarea fuge după Ucraina
să depună cerere de aderare la Uniunea
Europeană, noi părem amuzanți și ridicoli. Mai ales că este o utopie și despre aceasta vorbesc chiar și demnitarii
europeni. Despre aceasta a declarat nu
doar domnul Romas Mažeikis, Ambasadorul UE în Republica Moldova,
dar și un șir de demnitari europeni de
rang înalt. Există mecanisme și termene
standard, nu vor fi excepții pentru nimeni. Și aceștia încă vorbesc în mod diplomatic. Cu siguranță, într-un moment
de destabilizare în regiune, nimeni din
UE nu va discuta anumite aderări și cereri. Nimeni din Europa nu examinează
în serios extinderea Uniunii Europene
ținînd cont de Ucraina sau Moldova.
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SE FAC ÎNCERCĂRI DE
A NE ATRAGE ÎN JOCURI
GEOPOLITICE STRĂINE
Cînd la APCE se vota rezoluția despre Moldova, cu privire la regiunea
transnistreană, nimeni nu a cerut opinia
reprezentanților Republicii Moldova.
Nimeni nu a cerut opinia guvernului
moldovenesc.
Am aflat despre includerea Republicii Moldova în rezoluția despre Ucraina
deja la etapa de examinare a documentului. Iată acest lucru demonstrează
atitudinea unor forțe față de noi. Deci,
noi putem fi atrași în jocuri geopolitice, procese militare, fără a fi întrebați.
În aceasta constă tragedia statului nostru, noi nu avem o diplomație activă,
noi nu am explicat partenerilor noștri
că avem propria opinie despre tot ceea
ce este legat de Republica Moldova.
De acest lucru este responsabilă și guvernarea actuală a Republicii Moldova.
Rezoluția APCE denotă atitudinea față
de autoritățile de la Chișinău. Cu o guvernare puternică în țară, nimeni nu șiar permite asemenea provocări.

STAREA DE LUCRURI ÎN
MOLDOVA ȘI ÎN UCRAINA
ESTE COMPLET DIFERITĂ
Este inadmisibil faptul că prin decizia sa, APCE leagă conflictul dintre
Rusia și Ucraina de situația din Moldova, unde domnește pacea deja de 30 de
ani și se lucrează în vederea reglementării pașnice a problemei transnistrene.
Noi avem un spațiu economic comun,
oamenii de afaceri de pe ambele maluri
ale Nistrului sunt preocupați de dezvoltarea afacerilor și de promovarea mărfurilor lor. De ce să escaladăm astăzi
situația de la noi, cînd e pace pe Nistru?
PRESIUNEA EXTERNĂ
ASUPRA MOLDOVEI ESTE
INADMISIBILĂ
Emisari din diferite țări vin în Moldova în fiecare zi. Aceștia fac presiune
asupra instituțiilor guvernării din Moldova pentru ca noi să acceptăm punctul
de vedere al cuiva. SUA, în persoana
doamnei Nuland, chiar vorbesc despre
faptul că în prezent, nimeni nu poate
să aibă o poziție neutră. Reprezentanții

țărilor vecine declară că există
„amenințări” la adresa Republicii Moldova și ne indică direct, ce trebuie să
facem. Așa ceva este categoric inadmisibil în relațiile cu o țară suverană.

PROBLEMA
TRANSNISTREANĂ
POATE FI SOLUȚIONATĂ
Două maluri ale Nistrului – o singură țară, un singur popor. Acum 30 de
ani, politicienii radicali ne-au dezbinat.
Astăzi, pentru noi, cei care trăim atît pe
malul drept, cît și pe malul stîng, unificarea țării este convenabilă. Suntem siguri că problema transnistreană poate fi
soluționată, acest lucru este în interesele cetățenilor. Și va fi soluționată pe căi
pașnice, diplomatice, cu condiția unei
politici chibzuite din partea Chișinăului
și a partenerilor.

CONDUCEREA MOLDOVEI
TREBUIE SĂ ÎNCETEZE
SĂ-ȘI FACĂ PR PE SEAMA
REFUGIAȚILOR
Guvernarea ar trebui să înceteze
organizarea „paradelor PR” în centrele de cazare a refugiaților din Ucraina. Eforturile autorităților centrale ar
trebui să fie îndreptate spre acordarea
asistenței autorităților locale pentru a
face față acestei crize. Primăriile mici
au acordat ajutor refugiaților, dar nu au
primit niciun leu de la guvern. Făcînd
referire la criza refugiaților, autoritățile
au renunțat la soluționarea problemelor
economice și sociale ale țării și nu mai
reacționează la solicitările fermierilor,
oamenilor de afaceri și ale altor categorii ale populației. Criza refugiaților
nu scutește autoritățile de responsabilitatea pentru soluționarea problemelor
interne ale Moldovei și ale cetățenilor
țării.

MOLDOVA TREBUIE SĂ AIBĂ
O ABORDARE PRAGMATICĂ
PRIVIND ACHIZIȚIONAREA
GAZELOR NATURALE
Există cîteva țări europene – Germania, Austria, Serbia, Ungaria și chiar
România – care plătesc mai puțin companiei „Gazprom” pentru gazele naturale decît Republica Moldova. Aceste
țări își respectă cetățenii și nu manipulează oamenii, precum că „din considerente politice, vom achiziționa gaze
naturale cu 5 dolari și nu cu 1 dolar,
iar voi veți plăti diferența de 4 dolari”.
Republica Moldova trebuie să aibă
aceeași abordare pragmatică, indiferent cu cine se poartă negocieri: „Dacă
voi considerați că gazele naturale ale
concurenților voștri sunt costisitoare,
dațile mai ieftin și noi le vom procura
cu plăcere”. Dar să umilești cetățenii
noștri din cauza propriei miopii politice – este inadmisibil.

VLAD BATRÎNCEA
A VIZITAT O FAMILIE
CU MULȚI COPII
DIN CHIȘINĂU
Partidul Socialiștilor continuă să acorde sprijin cetățenilor
defavorizați din țara noastră în
această perioadă dificilă. Vlad
Batrîncea, împreună cu consilierul municipal Chișinău, Daria
Colomieț, au vizitat o familie numeroasă din Chișinău, care stă cu
chirie și trăiește în condiții foarte
dificile. S-au acumulat mai multe
datorii la plata serviciilor comunale și a chiriei.
„Am oferit familiei obiecte
de primă necesitate și sprijin în
soluționarea celor mai stringente
probleme. Am asigurat-o pe Maria
că-i vom acorda asistență juridică
și socială pentru ca familia să beneficieze de condiții decente de trai”,
a scris Vlad Batrîncea pe o rețea de
socializare.

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

NEUTRALITATE

OLGA CEBOTARI: SOCIALIȘTII INSISTĂ ASUPRA CONSOLIDĂRII
NEUTRALITĂȚII PERMANENTE A REPUBLICII MOLDOVA
Olga Cebotari, ex-vicepremier, unul dintre liderii PSRM, a oferit un interviu pentru posturile de televiziune „France2”, „France3” și “Global Television Network” (Canada),
unde a expus poziția principalei forțe de opoziție din Republica Moldova privind securitatea regională, încercările și provocările cu care se confruntă țara noastră
Olga Cebotari a menționat că în această
perioadă a fost stabilită o cooperare eficientă cu partidul de la guvernare în ce privește
problemele de securitate economică și socială pe fondul creșterii numărului de refugiați.
”Am exprimat satisfacția vizavi de consensul obținut privind necesitatea respectării
Am subliniat că suntem mîndri de solidaritatea
demonstrată de poporul moldovean și am
remarcat disponibilitatea noastră de a acorda
suport fiecărei persoane venită din zona
de conflict, folosind toate resursele de care
dispunem, inclusiv prin implicarea deputaților,
consilierilor municipali, voluntarilor din „Garda
Tînără”, a președinților de raioane și a primarilor.

necondiționate a neutralității țării, deși considerăm că este necesar de depus încă mult
efort în această direcție. Din acest motiv
socialiștii vor continua să insiste pe adoptarea de către Parlament a legislației necesare
care ar întări statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova”, a menționat
Olga Cebotari.
Totodată, este primordial să susținem
cetățenii și mediul de afaceri din RM care
astăzi se află în fața incertitudinii și a creșterii
prețurilor, dar și să contribuim la consolidarea
legăturilor de afaceri, identificarea unor rute
logistice sigure și să susținem comerțul”.

Olga CEBOTARI

BLOCUL COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR A PREZENTAT UN PROIECT
DE LEGE CU PRIVIRE LA NEUTRALITATEA PERMANENTĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a prezentat în
Parlament un proiect de lege care prevede consolidarea mecanismelor de asigurare a neutralității
permanente a țării.
Deputații au menționat că în condițiile dificile în
care se află acum Moldova din cauza evenimentelor tragice din Ucraina, problema privind respectarea și menținerea neutralității RM este deosebit de
acută. Reieșind din aceasta, bazîndu-se pe practica

internațională și luînd în calcul potențialul economic,
cel militar și politic al Moldovei, autorii proiectului
de lege menționează faptul că neutralitatea nu este
doar o expresie ideologică, ci un principiu practic
de asigurare a independenței și a protecției țării
împotriva amenințărilor militare neașteptate din
exterior.
Tezele principale care sunt expuse în proiectul
de lege prevăd rolul și esența neutralității perma-

nente, măsuri privind inviolabilitatea frontierelor și a
teritoriului Moldovei, rolul și locul forțelor militare
străine, condițiile cooperării internaționale în domeniul militar, rolul și locul Republicii Moldova în cadrul misiunilor umanitare și asistenței internaționale,
asistența militară acordată de către țara noastră, cooperarea militară cu ONU, rolul și locul autorităților
publice în contextul neutralității permanente, relațiile
internaționale în condițiile neutralității permanente.

PSRM NU VA PERMITE ATRAGEREA REPUBLICII MOLDOVA ÎNTR-UN CONFLICT MILITAR
Partidul Socialiștilor condamnă declarația
provocatoare a Secretarului Consiliului Național
de Securitate și Apărare al Ucrainei, Alexei Danilov, care solicită Moldovei să deschidă un “al
doilea front” al operațiunilor militare în Transnistria pentru a “distrage Rusia de la Ucraina”.
Considerăm o astfel de declarație ca o tentativă
de a implica Republica Moldova, o țară neutră și
prietenoasă, într-o confruntare geopolitică militară
între două țări apropiate nouă, Federația Rusă și
Ucraina. Credem cu sinceritate că declarația domnului Danilov este o opinie separată a unei singure

persoane și nu exprimă poziția conducerii Ucrainei.
Partidul Socialiștilor pledează consecvent pentru neutralitatea Republicii Moldova și menținerea
relațiilor de prietenie atît cu Federația Rusă, cît și
cu Ucraina. Suntem fermi în opinia că conflictul
dintre aceste două țări trebuie să fie soluționat la
masa de negocieri. Orice intervenție dinafară, de
partea unei sau alte părți, va conduce doar la escaladarea și extinderea acțiunilor militare.

Caracterul prietenesc al relațiilor dintre Moldova
și Ucraina se manifestă în primirea în masă a
refugiaților ucraineni pe teritoriul țării noastre, prin
acordarea locurilor de cazare, colectarea produselor
alimentare, acordarea asistenței medicale. Pînă în
prezent, Moldova a primit și a găzduit pe teritoriul
său sute de mii de refugiați din Ucraina. Misiunea
umanitară a poporului nostru față de cetățenii
ucraineni va continua.

Suntem siguri că restabilirea unității țării noastre este posibilă exclusiv prin reglementarea pașnică a conflictului
transnistrean. Soluția poate fi identificată doar în cadrul negocierilor politice în formatul 5+2.

LEGEA CU PRIVIRE LA NEUTRALITATEA PERMANENTĂ A MOLDOVEI GARANTEAZĂ PACEA,
SUVERANITATEA, INTEGRITATEA TERITORIALĂ ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ȚĂRII
Vlad Batrîncea, vicepreședinte
al Parlamentului, secretar executiv
al PSRM, împreună cu Olga Cebotari, membru al Comitetului Executiv
al PSRM și Constantin Starîș, deputat, secretar executiv al Partidului
Comuniștilor, au susținut o conferință
de presă comună în cadrul căreia au
explicat conținutul proiectului de lege
propus de Blocul Comuniștilor și
Socialiștilor privind mecanismele de
consolidare a statutului constituțional
de neutralitate al Republicii Moldova.

Situația regională dificilă
confirmă necesitatea păstrării
și consolidării statutului de
neutralitate al Republicii Moldova
www.socialistii.md

În primul rînd, s-a menționat faptul
că situația regională dificilă confirmă
necesitatea păstrării și consolidării statutului de neutralitate al Moldovei. În
condițiile actuale, este important să fie
adoptate mecanisme legislative care
ar preveni atragerea țării în conflicte
care îi amenință suveranitatea și securitatea.

Printre altele, proiectul prevede
interzicerea utilizării teritoriului
Republicii Moldova pentru tranzit,
desfășurarea trupelor și armelor străine; precum și interdicția privind utilizarea spațiului aerian al țării în scopuri
militare ale altor țări etc.
Blocul Comuniștilor și Socialiștilor
își exprimă încrederea că proiectul de
lege propus are o importanță juridică,
politică și istorică pentru Republica
Moldova, va permite țării noastre să
supraviețuiască în condiții dificile și să
se dezvolte cu succes. De asemenea,
consolidarea legislativă a neutralității
va constitui o nouă măsură de încredere în cadrul reglementării conflictului transnistrean, ceea ce, la rîndul
său, va permite apropierea reintegrării
Moldovei.
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CRONICĂ

ZINAIDA GRECEANÎI: GUVERNUL NU RESPECTĂ LEGISLAȚIA
ÎN CAZUL INIȚIATIVELOR VENITE DIN PARTEA OPOZIȚIEI
Drepturile opoziției parlamentare de a veni cu inițiative
legislative sunt ignorate de Guvernul Natalia Gavrilița.
Președintele fracțiunii Blocului Comuniștilor și
Socialiștilor, Zinaida Greceanîi, a atras atenția plenului
că, majoritatea proiectelor de lege înaintate de opoziție
nu sunt avizate în termen de Executiv, ceea ce pune în
dificultate dezbaterea lor în comisii și Parlament.
Discuțiile s-au iscat în timpul solicitării fracțiunii BCS
de a include de urgență pe ordinea de zi a ședinței proiectul care prevede extinderea termenului de prezentare a a
declarațiilor privind impozitul pe venit pentru anul 2021
pentru persoanele fizice și juridice.

„Noi nu suntem o opoziție față de
propriul popor. Reprezentînd în
Parlament un număr foarte mare de
oameni care ne-au votat, noi venim
cu inițiative care au menirea de a
face viața concetățenilor noștri mai
ușoară în această perioadă dificilă. Cu
toate acestea, Guvernul ignoră toate
inițiativele noastre, toate propunerile ce
vin din partea opoziției”, a menționat
Zinaida Greceanîi, președintele
fracțiunii BCS.

SOLUȚII PRIVIND ASIGURAREA SECURITĂȚII ALIMENTARE A ȚĂRII

Radu Mudreac, deputat al Blocului Comuniștilor
și Socialiștilor, împreună cu Ion Perju, ex-ministru al
agriculturii, au susținut un briefing în cadrul căruia au venit cu
mai multe soluții ce ar asigura securitatea alimentară în condițiile
anului 2022. Ion Perju a expus cele mai acute probleme în acest
domeniu:
– Situația complicată din sectorul zootehnic, afectat de
seceta cumplită din anul 2020;
– Deficitul mare de precipitații în anul agricol 2022. Pe
parcursul lunilor februarie-martie cantitatea de precipitații a fost
de doar 5-40% din normă, iar în unele raioane din sudul țării

acestea au lipsit complet.
– Lipsa îngrășămintelor azotoase,
importul cărora se făcea din Federația
Rusă și Ukraina, dar și scumpirea de
cîteva ori a acestora.
– Creșterea continuă a prețului
la motorină – de la 10,5 lei per litru
de motorină angro în septembrie 2021,
la peste 26 lei în 2022.
– Din cauza problemelor la
exportul produselor agroalimentare
pe piața tradițională, producătorii
se confruntă și cu lipsa mijloacelor
financiare necesare pentru demararea cu
succes a lucrărilor de primăvară.
Deputatul socialist, Radu Mudreac a
subliniat că pentru a evita o criză alimentară
este necesar ca Guvernul și Parlamentul să
ajute agricultorii.
Deputatul a insistat asupra susținerii
proiectelor de lege, înregistrate de BCS cu
privire la restituirea în totalitate pentru
agricultori a accizelor la motorină, și
cel cu privire la achizițiile publice prin
prioretizarea achiziționării produselor

autohtone.
În situația de criză a prețurilor, parlamentarul a
indicat și asupra necesității sprijinirii producătorilor
agricoli din domeniul zootehnic pentru a restarta
acest sector și a oferi consumatorilor producție
autohtonă la prețuri rezonabile.

PROIECTUL CU PRIVIRE LA SCUTIREA AGRICULTORILOR
DE PLATA ACCIZELOR LA MOTORINĂ
Deputații PSRM au înregistrat în Parlament o inițiativă
legislativă care prevede acordarea
din bugetul de stat a sumei de 447
milioane de lei pentru restituirea
accizelor la motorină pentru producătorii agricoli. Banii urmează să fie
alocați din bugetul de stat în Fondul
Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.
Autorii proiectului menționează
faptul că prețul la motorină s-a dublat
în ultima jumătate de an. Astfel, dacă în
luna august-septembrie 2021, un litru
de motorină putea fi procurat cu 10,15
lei, acum la începutul lucrărilor de primăvară acesta a ajuns să coste peste 25
de lei și este în continuă creștere.
Conform statisticii, suprafața medie anuală a culturilor agricole este
de circa 1,5 milioane de hectare, iar
consumul de motorină pentru ciclul de
producere complet constituie 100 l/ha.
Astfel, consumul anual de motorină în sectorul agricol este de peste 150
mii de tone de motorină, fără a lua în
calcul suprafețele de viță de vie și livezile.
„Un simplu calcul denotă că în
anul curent, doar pentru cultura plante-
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faptului că majorarea
prețului la motorină duce
în mod inevitabil și la
scumpirea în lanț a materiei prime agricole, dar și
a produselor prelucrate –
pîine, ulei, furaje.
Potrivit afirmațiilor
deputaților PSRM, scutirea
producătorilor
agricoli de plata accizei
pentru motorina utilizată
la motorină producătorii agricoli varsă
în procesul de producție
în buget peste 447,0 milioane lei”, se agricolă este doar una din soluțiile promenționează în nota explicativă a pro- puse care ar permite salvarea sectoruiectului.
lui agricol de colaps.
Socialiștii atrag atenția și asupra

SOCIALIȘTII AU PROPUS ALOCAREA
A CIRCA JUMĂTATE DE MILIARD DE LEI
din bugetul de stat în Fondul Național de
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

pentru restituirea accizelor la
motorină pentru producătorii agricoli

lor se cheltuie peste 3 miliarde lei – la
prețul de achiziție cu amănuntul (20,3
lei/litru). La moment, accizele pentru
1 tonă de motorină este de 2980 lei, ce
ar însemna că doar prin plata accizei
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SOCIALIȘTII PROPUN MICȘORAREA ACCIZELOR
ȘI A TVA PENTRU CARBURANȚI
proiectul de lege.
Impactul
legii
va fi imediat și
va fi resimțit de
o bună parte din
cetățeni, care vor
procura benzina
și motorina la un
preț cu pînă la 8
lei per litru mai
puțin. Astfel, acest
set de măsuri va
contribui atît la
susținerea directă
a populației prin
diminuarea cheltuielilor suportate
de posesorii de
autovehicule, cît și
va stimula în mod

72 MILIOANE DE LEI ANUAL PENTRU
ÎNTREȚINEREA ANRE. DE CE???

de vedere a formării costurilor.
În final, este un proiect de lege
pozitiv pentru economia țării și
pentru bunăstarea cetățenilor
noștri”, a menționat Burduja.

“Situația gravă în care se află
Republica Moldova necesită luarea unor decizii de urgență, tot
cu caracter neordinar, din partea autorităților centrale, pentru
a ajuta cetățenii noștri și a salva
economia, în mod special, agricultura moldovenească. Atestăm scumpiri fără precedent ale
combustibilului, care lovesc
grav buzunarele cetățenilor,
dar și pun în pericol lucrările
de primăvară ale agricultorilor.
Scumpirea carburanților provoacă creșteri în
Blocul Comuniștilor și
lanț a prețurilor
Socialiștilor a înregistrat
și la alte produîn Parlament un proiect
la produsele petroliere de bază
se, inclusiv pîide lege care are drept scop
ne, lactate, crupe
și scutirea de TVA
ameliorarea
impactului
etc., diminuînd
negativ asupra persoanecu drept de deducere la benzină
astfel puterea de
lor fizice și juridice, prin
și motorină
cumpărare, rereducerea prețului la
spectiv, calitatea
accize pentru produsele
petroliere de bază cu 50% și pozitiv economia autohtonă. vieții populației scade dramainstituirea scutirii de TVA cu Este și o măsură de susținere tic. Comparativ cu aceeași pedrept de deducere la benzină a transportatorilor naționali, rioadă a anului trecut, prețul
și motorină. Totodată, proiec- pentru a nu scumpi călătoriile la motorină aproape că s-a dutul de lege propune reducerea interurbane. De asemenea, este blat. În condițiile în care multe
cotei TVA aplicate la gazele o gură de aer pentru sectorul costuri suportate de fermieri
naturale de la 8 la 4 procente. agricol, dar și pentru alți produ- la inputuri au crescut de cîteva ori, un preț foarte mare la
Anunțul a fost făcut de către decarburanți și ulei tehnic ar puputatul BCS, vicepreședintele
tea să descurajeze agricultorii
Comisiei parlamentare pentru
la gazele naturale
să mai prelucreze terenurile
economie, buget și finanțare,
sau costul producției din roada
Petru Burduja.
nouă să fie unul foarte mare”,
cători
autohtoni,
care,
urmare
a
a
conchis Burduja.
“Aceste
măsuri
sunt
așteptate de toată populația micșorării prețurilor, vor avea
țării, inclusiv de agenții eco- posibilitatea să ofere pe piață
nomici cu care a fost consultat un produs competitiv din punct

MICȘORAREA ACCIZELOR
cu 50%

Reducerea TVA

de la 8% la 4%

Petru Burduja, deputat în
Parlament din partea Blocului
Comuniștilor și Socialiștilor,
a înaintat o inițiativă care prevede „îngheţarea” imediată a
tuturor concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante într-un şir de agenţii
naţionale şi instituţii publice.
Potrivit afirmațiilor deputatului, salariile oferite în aceste
funcții sunt astronomice pentru Republica Moldova. De
exemplu, la Comisia Naţională pentru Valori Mobiliare
– pînă la 120 mii de lei lunar
pentru conducerea de vîrf a
instituției, la Agenţia Naţională pentru Reglementare în
Energetică – 70-80 mii de lei.
Cheltuielile totale pentru
întreținerea aparatului administrativ al ANRE ajung
la 65 milioane de lei anual,
plus alte 7 milioane pentru
chiria şi exploatarea unui
imobil privat, deși există posibilitatea de a ocupa spaţii în

clădirile guvernamentale.
Deputatul consideră că
Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Energetică
nu îndeplinește funcții vitale pentru stat și împuternicirile acesteia pot fi transmise
Ministerului Economiei sau
Ministerului Infrastructurii şi
Dezvoltării Regionale, astfel
economisind surse bugetare
substanțiale.
În legătură cu aceasta, Petru Burduja propune să fie
dezbătută problema privind
oportunitatea lichidării Agenţiei, precum şi să fie plafonate
salariile în instituțiile publice
– pînă la 20 mii de lei, ceea ce
ar corespunde mărimii a două
salarii medii pe economie. Deputatul mizează pe abordarea
raţională şi susţinerea acestei
iniţiative de către majoritatea
parlamentară.

SUSȚINEREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII
MORATORIU ASUPRA CONTROALELOR
Inițiativa PSRM cu privire la instituirea
moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile mici și mijlocii a fost înregistrată
în Parlament. Proiectul de lege prevede ca
termenul moratoriului să fie pînă la 31 decembrie.
Astfel, pînă la această dată nu se vor efectua controale de stat, inclusiv fiscale, financiare. Proiectul are drept scop evitarea presiunilor și intervenției excesive a statului în
activitatea întreprinderilor.
”Proiectul de lege este înaintat în contextul crizei energetice și sanitare cu care se confruntă cetățenii și mediul de afaceri ”, afirmă
deputații PSRM. Această inițiativă nu implică
cheltuieli suplimentare din bugetul de stat.

FACILITAREA ACCESULUI LA PROCEDURA
DE ACHIZIȚII PUBLICE
Autorii proiectului propun ca la evaluarea şi compararea ofertelor, pentru
contractele de bunuri și lucrări a căror valoare estimativă constituie pînă la
2 000 000 de lei, autoritatea contractantă va aplica marja preferenţială
în favoarea ofertelor de bunuri autohtone şi ofertelor de lucrări, care nu
va depăşi 15 la sută din preţul ofertei cea mai bine clasată.
Această modificare va asigura creșterea continuă a economiei și a accesului la achizițiile publice pentru întreprinderile mici și mijlocii.
De asemenea, pentru ofertele de bunuri produse de întreprinderile Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor şi Asociaţiei Surzilor, de Atelierul de
Producţie al Spitalului de Psihiatrie Republican, de instituţiile penitenciare şi
ofertele de bunuri agroalimentare ecologice sau din perioada de conversiune
la cele ecologice, marja preferenţială nu va depăşi 20 la sută din preţul ofertei
cea mai bine clasată. Proiectul PSRM nu va necesita alocarea de mijloace
financiare.

PSRM A CONTESTAT LA CC LEGEA CARE PREVEDE EVALUAREA INTEGRITĂȚII
CANDIDAȚILOR LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CSM ȘI CSP
Deputatul în Parlamentul RM
din partea Blocului Comuniștilor și
Socialiștilor, Vasile Bolea a specificat
că la elaborarea legii n-au fost luate
în calcul argumentele Comisiei de la
Veneția și au fost încălcate mai multe
norme constituționale.
În primul rînd, prin această lege se
atentează la independența instanțelor
judecătorești, la independența justiției
în RM, or Art.6 din Constituția RM

www.socialistii.md

prevede clar că există separația puterilor în stat, iar această procedură de
”pre-vetting” încalcă acest principiu.
Acum se propune o procedură similară, dar care vizează viitorii membri ai
CSM și CSP.
Totodată, Vasile Bolea a specificat
că existența unei comisii care se va ocupa de preselecția candidaților în CSM și
CSP este neconstituțională deoarece nu
este prevăzută de Legea Supremă.
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CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

SOCIALIȘTII ÎN CHIȘINĂU
Alexandr Odințov: Pentru noi, Chișinăul
este în primul rînd un oraș pentru oameni!
Președintele fracțiunii PSRM în Consiliul
Municipal Chișinău a acordat un interviu
pentru ziarul „Socialiștii”
Ce reprezintă pentru dvs.
fracțiunea Partidului Socialiștilor
în Consiliul Municipal Chișinău?
- Fracțiunea înseamnă oamenii,
locuitorii Chișinăului și o echipă de
profesioniști care cunosc bine orașul
– toate aspectele pozitive și cele negative și iubesc cu sinceritate capitala. De aceea noi depunem tot efortul
pentru ca scumpa noastră casă să fie
mai confortabilă, mai comodă și mai
sigură!
- Cum soluționează PSRM problemele chișinăuienilor?
Deopotrivă cu soluționarea întrebărilor curente ale locuitorilor care
ne sunt adresate în orele de primire,
la întîlnirile din curțile orașului și
de la întreprinderi, noi soluționăm și
problemele sistemice de dezvoltare a
orașului, elaborăm concepții ale capitalei pentru viitor.
Întreprinderile și direcțiile municipale, în calitate de reprezentanți ai
puterii executive, sunt implicați în rezolvarea problemelor și solicitărilor
specifice ale locuitorilor orașului.
Sistematic – în baza informațiilor
obținute de la populație, a studierii
problemelor din Chișinău, elaborăm
diferite programe care după o examinare detaliată, după consultări și întocmirea devizelor de cheltuieli, sunt
incluse în proiectul bugetului.
Așa au fost inițiate și realizate

programele privind instalarea terenurilor de sport și a celor de joacă,
a stadioanelor, acordarea asistenței
sociale, achiziția utilajelor speciale,
a troleibuzelor și autobuzelor.
- Cum va arăta Chișinăul
în viitor în viziunea fracțiunii
socialiștilor?
Fracțiunea PSRM elaborează și
concepții de dezvoltare a orașului.
Chișinăul viitorului va fi confortabil pentru locuitorii de toate vîrstele
– vor fi create zone de agrement, de
sport și infrastructură pentru plimbări
sau călătorii cu bicicleta prin oraș.

Sistemul de transport public va
include tipuri de transport de alternativă și va asigura o deplasare mult mai
rapidă și mai confortabilă a populației
decît cu automobilul propriu.
Nodul de transport va permite
tranzitul transportului interurban
la periferia orașului, iar schimburile
pe mai multe niveluri vor permite decongestionarea traficului în intersecții
și printr-un set de măsuri, să fie evitate ambuteiajele.
Programul de renovare a fondului locativ, așteptat de mai mult timp,
va permite mai multor chișinăuieni să
primească locuințe noi și să le repare
pe cele vechi.
Chișinăul viitorului va trece la
prestarea mai multor servicii digitale
pentru populație, ceea ce va contribui
la operativitatea, calitatea și reducerea costurilor acestora.
Grație implementării tehnologiilor moderne, serviciile locativ-comunale vor deveni mult mai accesibile și mai calitative.
Implementarea acestor și altor
programe înseamnă un proces laborios și costisitor. Însă noi, fracțiunea
socialiștilor, depunem tot efortul
pentru binele orășenilor și astfel,
orașul va deveni mai frumos!

CARE AU FOST
IMPLEMENTATE
de Consiliul Municipal

din bugetul municipal:

Construcția stadioanelor
de baschet

4 MILIOANE DE LEI

Construcția stadioanelor
de mini-fotbal

8 MILIOANE DE LEI
Terenuri de joacă pentru copii

20 MILIOANE DE LEI

terenuri sportive

10 MILIOANE DE LEI

COMPENSAȚII

ALEXANDRA TOLOCICO: NOI VOM CONTINUA
SĂ FIM ALĂTURI DE CHIȘINĂUIENI ȘI REFUGIAȚI!
Fracțiunea PSRM din Consiliul Municipal Chișinău
ajută plenar refugiații din Ucraina încă din primele
zile. Despre aceasta a comunicat Alexandra Tolocico,
consilier municipal al Partidului Socialiștilor, în cadrul
ședinței CMC.

PROBLEME ȘI SOLUȚII PENTRU TRANSPORTUL DIN CAPITALĂ

Alexandr Odințov și colegii
săi, consilierii municipali Vitalii
Mucan și Victor Poleacov, au
prezentat propunerile fracțiunii
PSRM de salvare a întreprinderilor de transport public din
capitală, care s-au pomenit întro situație foarte complicată, provocată de creșterea prețurilor la
produsele petroliere și a tarifelor
la energia electrică. Consilierii
au menționat că există un risc
real de neplată a salariilor pen-

PSRM

UNELE INIȚIATIVE ALE

tru angajații parcurilor de Autobuze și
de Troleibuze din
Chișinău.
„Greșelile comise
de această guvernare
pun în pericol aceste
întreprinderi nu doar
în Chișinău, dar și
în Comrat, Bălți și
în alte localități ale
țării. Este o problemă majoră. Cerem
guvernului să ia măsuri urgente
pentru salvarea întreprinderilor
de importanță socială. Încercarea de a ignora aceste lucruri, va
duce la prăbușirea întreprinderilor municipale”, a declarat Alexandr Odințov.
„Reiese că bugetul municipal
subvenționează aceste călătorii.
Cerem guvernului să stabilească
o metodologie a compensațiilor
pentru Parcurile de Autobuze și

de Troleibuze pentru facilitățile
prevăzute de lege și de hotărîrile
guvernului”, a remarcat Alexandr Odințov.
Fracțiunea PSRM s-a adresat
și către deputații parlamentului
să elaboreze un proiect de lege,
care să prevadă sprijin acestor întreprinderi de importanță socială.
De asemenea, au fost făcute publice
următoarele propuneri:
1. Implementarea comercializării
electronice a tichetelor.

pentru achitarea facturilor pentru căldură

SUBURBIILOR
100 milioane de lei

COMPENSAȚII

pentru călătoria cu transportul public

2. Unificarea și operativitatea
serviciilor și cheltuielilor
administrative.
3. Modificarea și aprobarea rețelei
de rute ale transportului public.
4. Majorarea numărului de benzi
prevăzute pentru transportul
public.

Întîlnirile reprezentanților fracțiunii PSRM la parcul de autobuze și troleibuze din Chișinău

În cadrul întrevederii cu conducerea primăriei, fracțiunea
PSRM în Consiliul Municipal Chișinău a venit cu propuneri
privind creșterea eficienței întreprinderilor și reducerea
cheltuielilor: trebuie să fie întreprinse toate măsurile pentru menținerea accesibilității transportului public pentru
locuitorii capitalei.
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Ghenadi Mitriuc: Echipa PSRM a mobilizat toate resursele
și posibilitățile pentru a sprijini oamenii să facă față noilor provocări
Ghenadi Mitriuc, președintele raionului Ungheni, ne-a comunicat în cadrul unui
interviu acordat ziarului „Socialiștii”, despre activitatea Organizației Teritoriale a PSRM din Ungheni
Cele mai importante proiecte din raion au fost realizate împreună cu echipa noastră de socialiști – consilieri, vicepreședinte,
primari, șefi de direcții și departamente, cu susținerea Organizației Teritoriale a PSRM.

ASIGURAREA CU APĂ POTABILĂ
Dacă e să vorbim nemijlocit despre proiecte, este
vorba despre cîteva domenii, în primul rînd, despre
aprovizionarea cu apă potabilă. Pentru toți este
cunoscut faptul că în raionul Ungheni, apa este de o
calitate foarte proastă. Din acest considerent, sarcina
prioritară este asigurarea populației cu apă potabilă
calitativă.
Cu fondurile din Fondul Ecologic Național, în
raion se realizează două proiecte de construcție,
reabilitare și modernizare a apeductelor: 1)
apeductul din satele Bușila, Chirileni, Grăseni,
Todirești (lucrările au demarat în anul 2018 - pînă
în prezent) și 2) conectarea rețelelor orășenești de
apă potabilă la apeductul Zagarancea – Cornești
(Lucrările au demarat în anul 2020 și au loc pînă în
prezent).
În anul 2022, a fost inițiat un proiect de reabilitare
și extindere a apeductului magistral Zagarancea –
Cornești, care este finanțat din Fondul Național de
Dezvoltare Regională și prevede reabilitarea stațiilor
de epurare și extinderea cu 15 kilometri a apeductului
principal Zagarancea – Cornești pînă la comunele
Agronomovca și Negurenii Vechi.

PROIECTE INTERNAȚIONALE DE INFRASTRUCTURĂ
Numeroase proiecte de infrastructură și proiecte în domeniul culturii au fost realizate în
raion grație colaborării cu parteneri locali, naționali și regionali.
Un exemplu în acest sens este proiectul de reabilitare a infrastructurii transporturilor în
zona de frontieră Ungheni – Iași, care are scopul de a optimiza circulația în punctul de
trecere a frontierei Sculeni. Proiectul este finanțat de UE.
Proiectul are menirea de a contribui la dezvoltarea relațiilor economice în regiunea Iași
– Ungheni prin îmbunătățirea infrastructurii transporturilor în zona de frontieră, pentru a facilita accesul și tranzitul mărfurilor și a persoanelor la punctul Sculeni (România) – Sculeni
(Republica Moldova). În urma realizării acestuia, la Ungheni va fi reabilitată infrastructura drumurilor pe cîteva străzi, iar la parcarea pentru vehiculele de mare tonaj vor fi
instalate 15 panouri de iluminat fotoelectric.
SPRIJIN PENTRU REFUGIAȚI
Echipa OT a PSRM și a Consiliului raional Ungheni s-a
mobilizat încă de la începutul conflictului din Ucraina – a fost
creat un punct de colectare, unde agenții economici, angajații
consiliului raional și populația au transmis diferite lucruri,
produse pentru igienă și produse alimentare pentru refugiații
din Ucraina.
Aceste donații au fost distribuite la punctul de trecere a
frontierei Sculeni, în Biserica din satul Sculeni (produse
pentru prepararea mîncării calde), în satele Pîrlița, Agronomovca, Rădenii Vechi etc.
De asemenea, au fost deschise două centre de cazare
provizorie a refugiaților: în Centrul educațional al Direcției
Educație Ungheni, cu capacitatea de 50 de locuri, și în
satul Sculeni.
Totodată, a fost asigurat transportul pentru deplasarea
refugiaților în zona de frontieră (satul Sculeni).
Țin să menționez faptul că în școlile și grădinițele de copii din raionul Ungheni au fost înscriși 29 de copii ucraineni

refugiați.
Prin intermediul ziarului, vreau să adresez mulțumiri tuturor persoanelor care s-au implicat în această activitate umanitară din raionul Ungheni.
Totodată, voi depune toate eforturile pentru ca și în
continuare să realizăm cele mai importante sarcini privind
amenajarea raionului și îmbunătățirea calității vieții pentru
populația din localitățile noastre. Bineînțeles, situația astăzi
este foarte tensionată, de aceea echipa noastră a PSRM a
mobilizat toate resursele și oportunitățile pentru a ajuta oamenii să facă față noilor provocări.

DORIN PAVALOI: NOI AM TRECUT PRIN „ISTORIA DE SUCCES” A LUI FILAT, STATUL CAPTURAT
A LUI PLAHOTNIUC, VOM SUPRAVIEȚUI ȘI „VREMURILOR BUNE” ALE LUI SANDU
Despre activitatea Organizației Teritoriale a PSRM din raionul Briceni ne-a comunicat conducătorul organizației respective, Dorin Pavaloi

Organizația Teritorială a Partidului Socialiștilor din
raionul Briceni a început activitatea în anul 2012. Pe
parcursul acestor ani, am reușit să formăm o echipă de
profesioniști care este constituită astăzi din președintele
raionului, doi vicepreședinți ai raionului, 12 primari, 197
de consilieri care activează la diferite niveluri. Cu toții
ne dorim realizarea mai multor proiecte de construcție,
reabilitare, amenajare, precum și a proiectelor sociale.
Odată cu schimbarea guvernului în anul 2021, îndeplinirea sarcinilor și realizarea proiectelor planificate au
devenit mult mai dificile din cauza creșterii vertiginoase a prețurilor în țară. Este și mai dificilă întreținerea
instituțiilor sociale: grădinițe de copii, școli, spitalul raional, care plătesc de două ori mai mult pentru facturi în
comparație cu anul trecut, chiar dacă resursele energetice au fost economisite cu peste 30 la sută.
Drept urmare a majorării tarifelor pentru serviciile locativ-comunale, cetățenii simpli s-au poAUTORITĂȚILE LOCALE S-AU POMENIT ÎN FAȚA UNEI ALEGERI
menit într-o situație deplorabilă – în primul rînd,
DIFICILE - ORI TREBUIE SĂ RENUNȚE LA IMPLEMENTAREA MAI
pensionarii, persoanele cu dizabilități, persoaneMULTOR PROIECTE SOCIALE ȘI DE INFRASTRUCTURĂ, ASTFEL
le singure care, după venirea „vremurilor bune”,
CA ȘCOLILE, GRĂDINIȚELE DE COPII ȘI SPITALELE SĂ POATĂ
sunt nevoiți să aleagă între achitarea facturilor,
FUNCȚIONA, ORI LA ÎNCEPUTUL IERNII URMĂTOARE,
procurarea produselor alimentare și a medicaNU VOR AVEA CU CE ACHITA SALARIILE ANGAJAȚILOR,
mentelor.
LUÎND ÎN CALCUL CREȘTEREA VERTIGINOASĂ A TARIFELOR
PENTRU SERVICIILE COMUNALE
Este evidentă o tendință clară de presiune asupra organelor administrației publice locale care
siune uriașă.
sunt împinse în mod artificial într-o prăpastie fiCu părere de rău, toate eforturile guvernului nu
nanciară din cauza imposibilității de a întreține structurile locale. Motivul este clar: PAS controlează astăzi sunt îndreptate spre îmbunătățirea nivelului de trai al
Președinția, Parlamentul, Guvernul și încearcă să supu- cetățenilor, ci pentru a demonta structurile de asistență
nă administrațiile locale. Probabil, acesta va fi primul socială și de a le supune controlului. În fiecare raion,
pas către reforma administrativă care demonstrează că aceste structuri au de la 200 pînă la 400 de angajați – în
opinia lor, este o armată întreagă pe care ei nu o controforma actuală de administrare este ineficientă.
Aceeași tendință se atestă și în raport cu structurile lează.
În aceste împrejurări, autoritățile locale s-au pomenit
locale de asistență socială care se află acum sub o pre-
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în fața unei alegeri dificile: ori trebuie să renunțe la mai
multe proiecte sociale și de infrastructură, ca să poată
funcționa școlile, grădinițele de copii, spitalele, ori la
începutul iernii următoare, nu vom avea cu ce achita salariile angajaților, luînd în calcul creșterea vertiginoasă
a tarifelor pentru serviciile comunale.
Cu toate acestea, pentru anul curent sunt planificate
numeroase proiecte importante: reparația instituțiilor de
învățămînt, a drumurilor, reparația capitală a spitalului
raional, construcția unui nou complex sportiv etc.
O situație dificilă se creează în agricultură. Țin să
menționez faptul că raionul Briceni este cel mai mare
producător de mere și cartofi din Republica Moldova.
Totodată, prețul motorinei s-a dublat, îngrășămintele
minerale s-au scumpit de trei ori, va crește și remunerarea lucrătorilor sezonieri. Ținînd cont de situația din țara
vecină, exporturile de produse pe piața din Est au devenit imposibile, ceea ce riscă să devină o catastrofă.
Spre final, vreau să amintesc locuitorilor raionului Briceni că în anul 2021, cînd la guvernare erau
socialiștii, din bugetul de stat au fost alocate cîteva milioane de lei, fiecare localitate a primit cîte aproximativ 1 milion de lei doar pentru reabilitarea drumurilor.
Multe primării au beneficiat de finanțe din bugetul de
stat pentru realizarea proiectelor.
Spre regret, „vremurile galbene” nu se deosebesc
prin nimic de „vremurile verzi” ale lui Filat, cînd bugetul de stat era împărțit doar pe criterii politice sau de
vremurile statului capturat.
Cu toate acestea, îndemn cetățenii să nu-și piardă
răbdarea și speranța pentru un viitor mai bun în Republica Moldova. Noi am trecut prin „Istoria de succes a lui
Filat, statul capturat al lui Plahotniuc, vom supraviețui
și „vremurilor bune” ale lui Sandu.
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Socialiștii au propus să fie aprobate inițiativele
privind asistența socială a populației Republicii Moldova

Deputații Blocului Comuniștilor și
Socialiștilor Alla Darovannaia și Vladimir Odnostalco au abordat problemele ce țin de finanțarea domeniului
educaţiei, unde se creează o situație
alarmantă, inclusiv din cauza deficitului
bugetar care a atins în anul curent un nivel record - 15,3 miliarde de lei, în timp
ce Ministerul Finanţelor prognozează o
sumă de 20 miliarde.
Potrivit afirmațiilor deputaților,
situația privind finanțarea educației a
atins un nivel critic.
Astfel, în mai multe raioane, fondurile bugetare alocate pentru educaţie
pentru anul 2022 vor fi epuizate pînă la
1 septembrie. Deja au fost cheltuiți toți
banii prevăzuți pentru plata gazelor naturale, iar în unele școli, doar în două luni
s-a cheltuit mai mult decît bugetul plani-

ficat. Transferurile bănești
cu destinație specială s-au
efectuat doar pentru luna
ianuarie, iar dispozițiile de
plată, Trezoreria de Stat le
execută cu o întîrziere de
2-3 săptămîni.
De asemenea, din cauza “optimizării” școlilor,
dar și sub influenta altor
factori, un număr considerabil de elevi ai gimnaziilor și liceelor din
localitățile rurale sunt
nevoiți să se deplaseze la
locul de studii în centrele raionale, din
care cauză au crescut și cheltuielile pentru transport. Aceasta devine o problemă

tot mai mare avînd în vedere creșterea
galopantă a prețurilor la carburanți.
În ce privește achitarea salariilor
pentru pedagogi, în buget sunt prevăzute fonduri în acest scop, însă doar pînă la
finele anului de studii, precum și pentru
plata unei părți a indemnizațiilor de concediu. Potrivit informațiilor deputatului
Vladimir Odnostalco, deficitul total al
bugetelor locale constituie circa 6 milioane de lei în raioanele mici și peste 10
milioane de lei în raioanele mai mari. Cei
din direcțiile raionale pentru educație nu
știu din ce surse vor începe noul an de
învățămînt. O altă problemă în acest
domeniu a fost și rămîne deficitul de
cadre.
În legătură cu aceasta, deputații

BCS se adresează care guvernul Republicii Moldova cu îndemnul de a
soluționa problema privind finanțarea
domeniului educației în raioanele țării
și să identifice fonduri pentru acoperirea costurilor care au crescut.
O altă problemă este alimentația
copiilor. A fost modificată suma calculată pentru alimentația fiecărui copil, însă
banii încă nu au fost alocați. Un alt aspect
este faptul că adesea, agenții economici
din domeniul alimentației nu-și pot onora contractele din cauza problemelor de
livrare, iar unii dintre ei nu doresc să participe la licitații, fiind îngrijorați că nu-și
vor primi banii.

Inițiativele PSRM care trebuie aprobate în regim de urgență:

De revenit la indexarea pensiilor de două ori pe an
(amintim că indexarea pensiilor de la 1 octombrie a fost anulată
de actuala guvernare). Socialiștii au cerut guvernului să indexeze pensiile și

indemnizațiile sociale în acest an pentru a doua oară începînd
cu 1 octombrie

Înghețarea prețurilor la
produsele alimentare de bază,
concomitent fiind susținuți
producătorii acestor mărfuri

Menținerea practicii de a acorda
pensionarilor cu venituri

de pînă la 4 mii de lei
un ajutor unic în valoare
de 1000 lei

Indexarea pensiei să fie efectuată

la 1 ianuarie,
și nu la 1 aprilie

Majorarea salariilor
pentru asistenții
și lucrătorii sociali

AUTORITĂȚILE LOCALE ÎNDEAMNĂ GUVERNUL
SĂ ÎNTREPRINDĂ ACȚIUNI DAR NU SĂ LUPTE

ÎN MOD DECLARATIV
CU CRIZA REFUGIAȚILOR UCRAINENI
Vlad Batrîncea, vicepreședintele
parlamentului,
deputatul
Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, cere
autorităților să înceteze organizarea
„paradelor PR” în centrele de cazare a
refugiaților din Ucraina și să sprijine
administrațiile locale să facă față acestei
crize. „Cîteva raioane au solicitat ajutorul guvernului și o jumătate dintre acestea nu au primit susținere, iar cei care
au primit, s-au ales cu doar 30%-40%
s-au chiar cu 10%-20% din suma necesară. Nu înțelegem care sunt criteriile de
distribuție a resurselor financiare”, a declarat Batrîncea în cadrul unei conferințe
de presă.
Președinții raioanelor Ștefan Vodă și

Cahul au confirmat cele spuse
mai sus, adăugînd că așteaptă
de la autoritățile centrale ajutor
concret și implicare în gestionarea fluxului de refugiați.
Marcel Cenușă, președintele raionului Cahul, a declarat că pînă
acum, niciun bănuț din banii publici
nu s-a cheltuit pentru ajutorul acordat
refugiaților. Cenușă a subliniat că raionul Cahul a fost implicat în procesul de
gestionare a fluxului de refugiați încă
din 24 februarie și că toate cheltuielile
suportate pentru întreținerea centrelor
de cazare au fost pe seama agenților
economici și a cetățenilor.
Aceeași situație se constată și în

raionul Ștefan Vodă. Vasile Maxim,
președintele raionului, a declarat că
prin punctul de trecere a frontierei Palanca, trec zeci de mii de refugiați. Cu
susținerea cetățenilor, administrația locală a creat încă din prima zi centre de
cazare unde au fost cazați mii de ucraineni.
„Zeci de tone de ajutor umanitar
din partea populației au fost colectate
pentru centrul de la Palanca. Timp de o
noapte, peste 6 mii de refugiați trec prin
localitățile raionului. În prezent, în raion

se află circa 1600 de refugiați, 52 dintre
aceștia fiind în centrul „La Popeasca”.
Pentru necesitățile de întreținere a acestui centru, ne-am adresat către guvern
cu solicitarea de a ne aloca circa 400
mii de lei pentru remunerarea muncii
angajaților, pentru produse alimentare
și alte necesități. Au fost alocate doar
331 mii, care vor acoperi doar o parte
din costurile pentru salarii, unele servicii și produse alimentare”, a spus alesul
local.

DOMNILOR, UNDE SUNT BANII? DE CE NU AJUNG LA AUTORITĂȚILE LOCALE?

„Încetați să vă bateți joc de
oameni. Transferați banii
primăriilor și raioanelor și nu creați
catastrofe umanitare. Și așa avem
suficiente probleme!”
Bogdan Țîrdea
Editat de ”Publicația Perioadică Socialiștii” S.R.L
Fondator - Partidul Socialiştilor
din Republica Moldova

Premierul Gavrilița afirmă că Moldova
cheltuie cîte 25-30 de dolari pe zi pentru
un refugiat.
Luînd în calcul faptul că astăzi, în Moldova se află circa 100 000 de refugiați,
aceasta înseamnă cîte 3 milioane de dolari
pe zi.
Pe lună – 90 milioane de dolari, adică 2
miliarde de lei! Însă președinții de raioane
au susținut un briefing în cadrul căruia au
declarat că nu au primit bani.
Toate fondurile pentru întreținerea
acestor oameni se iau din bugetul local
care și așa este destul de modest, ca să nu
zic pustiu.
Totodată, UE a declarat că ne oferă 20
milioane de euro, RFG – 3 milioane de
euro, Israel – 557 000 euro, Danemarca –
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2,6 milioane de euro! Elveția a declarat
recent că va acorda Moldovei 2 milioane
de franci pentru soluționarea problemelor
refugiaților! Domnilor, unde sunt banii?
De ce aceștia nu ajung la autoritățile
locale? Oare nu cumva cineva a decis și
aici să-și bage mîinile? Astăzi, toată presa
a scris că 75 la sută din ajutorul umanitar
extern va ajunge la ONG-uri și asociațiile
obștești!
Ba mai mult, ați luat cu forța Moldexpo
de la primăria Chișinău, pentru ca ulterior
să vă faceți PR pe seama necazurilor oamenilor!
Credeți că este normal?
Bogdan ȚÎRDEA,
politolog
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