
Declarația cetățenilor Republicii Moldova față de tentativele 
abuzive de lichidare a Magazinelor Sociale „Merișor” 
  
Noi, cetățenii Republicii Moldova, pensionari, familii cu mulți copii, 
mame solitare și persoane cu necesități speciale și alte categorii 
social-vulnerabile, condamnăm tentativele abuzive lansate de 
actuala guvernare, în speță de președintele Partidului Democrat 
din Moldova (PDM), Pavel Filip de a lichida rețeaua de Magazine 
Sociale „Merișor”. Pentru noi, magazinul „Merișor” reprezintă, 
practic, singura sursă de existență, mai ales în criza în care a fost 
adusă țara de actuala guvernare. În timp ce guvernarea ne-a lăsat 
fără nicio sursă de existență, Magazinele Sociale sunt salvarea 
noastră și locul de unde putem cumpăra, de exemplu, pâine la 
preț de doi lei. 
 
Am urmărit cu indignare declarațiile lui Pavel Filip, care le spunea 
colegilor săi cum pot fi închise Magazinele Sociale pentru că aici 
sunt cele mai mici prețuri la produse.  
 
Declarațiile lui Pavel Filip, care se arată și un fin cunoscător în 
mituirea funcționarilor statului, demonstrează că, la fel ca pentru 
partenerul său de coaliție, Igor Dodon, interesele și problemele 
cetățenilor, nu reprezintă o prioritate.  
 
Noi, cetățenii Republicii Moldova le amintim lui Pavel Filip, PDM și 
lui Igor Dodon că, începând cu 2015, Magazinele Sociale 
reprezintă singura rețea din Republica Moldova care oferă 
categoriilor sociale cu venituri mici produse de primă necesitate la 
prețuri mai mici decât în rețelele comerciale. Numărul actual al 
beneficiarilor numără peste 300.000. 
 
Rețeaua de Magazine Sociale este singura din țară, care, după 
răspândirea pandemiei de Covid-19 în Republica Moldova, a 
asigurat cetățenii la timp cu produse și a redus prețurile la 
principalele produse alimentare.  



 
Cerem încetarea tuturor presiunilor asupra rețelei de Magazine 
Sociale puse la cale de guvernare. Considerăm că abuzurile 
guvernării depășesc orice limită. În loc să asigure condiții mai 
bune de viață pentru cetățeni, guvernarea vrea să distrugă și 
proiectele sociale apreciate de cetățeni.  
 
Atragem atenția că închiderea Magazinelor Sociale în mod abuziv 
echivalează cu un genocid social și cu o crimă împotriva propriului 
popor. O atare acțiune va atrage după sine o criză socială de 
proporții, în situația în care oamenii trăiesc la limita disperării. Ei 
vor rămâne fără singura lor sursă de existență. Consecințele vor 
trebui să și le asume actuala guvernare, reprezentanții căreia vor 
fi trași la răspundere de popor. 
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