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PENTRU
POPOR

Partidul 
„ȘOR” 
scoate 

din beznă 
localitățile 
Moldovei    

// PAGINA 6

Violeta Ivanov: 
„Partidele pot face politică în campania electorală. Acum 
trebuie să ne suflecăm mânecile și să muncim pentru oameni”

 „Am fost plăcut surprinsă să găsesc în Partidul „ȘOR” înțelegere și 
colegi cu o multitudine de idei bune. Liderul partidului, Ilan Șor, este o 
personalitate cu viziuni moderne și „locomotiva” care mișcă proiectele 
pe care le derulează echipa partidului în localitățile țării”. // PAGINA 7

ACTUALITATE Circul din Chișinău, 
o bijuterie distrusă
Circul din Chișinău, închis  în 2004, a devenit simbolul indiferenței autorităților față de istoria și 
cultura națională. Igor Himici, deputat din partea Partidului „ȘOR”,  insistă asupra creării unei 
comisii speciale, care ar evalua obiectiv starea circului și care ar elabora un plan de restaurare 
a acestuia.  „Dacă autoritățile nu sunt capabile să rezolve problema în cauză, să ofere această 
oportunitate Partidului „ȘOR”, a declarat alesul poporului. // PAGINA 3

Și-au majorat 
indemnizațiile, 
ignorând inițiativa 
Partidului „ȘOR”

În timp ce toată țara luptă cu 
temutul virus, iar instituțiile 
medicale din țară abia de mai 
fac față situației grave, prin 
votul majorității din Consiliul 
Municipal Chișinău, consilierii 
și-au majorat indemnizațiile 
de ales local de la 2000 de 
l e i  p â n ă  l a  3 5 0 0  d e  l e i . 
// PAGINA 2

POLITICĂ
Partidul „ȘOR” 
cere reducerea 
vârstei 
de pensionare

Cetățenii Republicii Moldova au 
fost supuși unei mari nedreptăți 
de către fostul guvern Filip, care 
a majorat vârsta de pensionare, 
lăsând cetățenii care au muncit 
o viață fără dreptul la odihnă.    
// PAGINA 4

Secretele frumuseții 

Sofiei Rotaru            // PAGINA 16
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Natura antipopulară  
a majorității din CMC!  
Și-au majorat 
indemnizațiile, ignorând 
inițiativa Partidului „ȘOR”

Inițiativa Partidului „ȘOR”:  
1 leu pentru fiecare ședință
Aleșii locali în CMC din partea Parti-
dului „ȘOR”, Valeri Klimenko și Ser-
ghei Burgudji, au elaborat o inițiativă, 
potrivit căreia consilierii municipali ar 
fi remunerați simbolic cu câte un lei, 
așa cum au procedat demult colegii 
lor din Orhei. 

„Fiecare consilier ridică pentru 
participarea la fiecare ședință a CMC 
câte 2000 de lei. Noi propunem să 
micșorăm aceste indemnizații până 
la suma simbolică de un leu, iar ba-
nii economisiți să-i direcționăm în 
susținerea unor proiecte sociale”, a 
declarat consilierul Serghei Burgudji.

 
Majoritate egoistă 
Majoritatea din CMC, în frunte cu 
socialiștii, însă, a făcut pe mortul în 
păpușoi. Ce nu faci când e vorba de pro-
priul tău interes, de propria ta bunăstare. 
Au votat fără să clipească. Și-au majorat 
indemnizațiile de la 2000 la 3500 de 
lei. Votul iresponsabil al colegilor a fost 

condamnat vehement de consilierii din 
partea Partidului „ȘOR”. Consilierul 
Valeri Klimenko a calificat drept ipocrit 
și egoist gestul, subliniind că scopul 
aleșilor locali este „să lucreze în folosul 
orășenilor, dar nu să câștige bani”. 

O altă inițiativă, aceeași soartă 
O altă inițiativă a celor de la Partidul 
„ȘOR” din CMC prevedea ca aleșii 
locali să renunțe la alocațiile și supli-
mentele de care beneficiază la diverse 
întreprinderi municipale. Aleșii locali 
ai Partidului „ȘOR” au propus ca banii 
economisiți să fie direcționați în fon-
dul de proteze dentare gratuite pentru 
pensionari.

Valeri Klimenko, cel care a venit 
cu inițiativa, spune că, de regulă, 
activitatea consilierilor este formală 
la întreprinderile municipale, dar, în 
schimb, ridică lunar mii de lei. 

Din păcate, și această inițiativă a 
fost blocată de majoritatea din CMC, 
unde sforile sunt trase de socialiștii 
lui Dodon. 

Partidul „ȘOR” propune interzicerea 
construirii stațiilor PECO lângă instituțiile 
educaționale și blocurile de locuințe 
Consilierii Partidului „ȘOR” în 

Consiliul Municipal Chișinău 

(CMC) au elaborat un proiect de 

decizie care interzice construirea 

stațiilor PECO în preajma tuturor 

tipurilor de instituții educaționale 

și a blocurilor de locuințe din capi-

tală. Documentul a fost prezentat 

instituțiilor de resort pentru exa-

minare, iar ulterior propus spre 

adoptare.  

Serghei Burgudji, consilier munici-
pal din partea Partidului „ȘOR”, a 
menționat, la ședința CMC, că echi-
pa formațiunii a demarat consultări 
publice pe marginea documentului.

„Noi am elaborat un proiect de 
decizie care prevede să fie inter-
zisă construirea stațiilor PECO 
în preajma zonelor verzi, lângă 
instituțiile de învățământ și blocurile 
de locuințe din Chișinău. Partidul 
„ȘOR” a inițiat deja consultări pu-
blice pe marginea acestui subiect. 
Noi am expediat proiectul în toate 
instituțiile abilitate pentru a fi ana-

lizate propunerile noastre”, a spus 
Burgudji în cadrul ședinței CMC.

Consilierul din partea Partidului 
„ȘOR” a amintit că, în 2016, CMC 
a impus moratoriu pe construcția 
stațiilor PECO, însă acesta a fost 
contestat la Guvern. În consecință, 
în același an, la Chișinău au fost 
construite alte șase stații PECO. 
Potrivit consilierului, stațiile PECO 
reprezintă bombe ecologice pentru 
oraș și prezintă un pericol real pen-
tru toți orășenii.

În raza orașului Chișinău sunt 
peste 140 de stații PECO.

Autoritățile Chișinăului, controlate 

de ortacii lui Dodon, au respins în 

câteva rânduri, timp de mai bine de 

un an, inițiativa Partidului „ȘOR” 

de a i se încredința reparația tuturor 

pasajelor din sectorul Botanica al 

capitalei. Mai bine să rămână distru-

se, decât să i le dăm lui Șor să le re-

pare și să le modernizeze în folosul 

chișinăuienilor – asta pare a fi logica 

celor de la conducerea Chișinăului. 

O asemenea abordare dă dovada că 

o problemă de infrastructură este 

politizată de către „zeii” socialiști 

ai Chișinăului. 

Actualul primar al Chișinăului, soci-
alistul Ivan Ceban, are deja mai mult 
de jumătate de an de mandat și de mai 
multe luni tot promite că unele pasaje 
subterane din Chișinău vor fi reparate. 
Lucrurile însă nu s-au schimbat.

Liderul Partidului „ȘOR”, depu-
tatul Ilan Șor, crede că autoritățile 
socialiste ale Chișinăului resping cu 

îndârjire propunerea, fiind orbiți de 
gelozia politică. 

„Solicit din nou Primăriei să lase 
la o parte gelozia politică, invidia și 
să ne permită să reconstruim toate 
pasajele subterane din sectorul Bo-
tanica al mun. Chișinău, pe care să le 
facem cel puțin la fel de moderne și 
frumoase ca cel din zona Aeroportu-
lui”, a menționat Șor într-o postare pe 
Facebook.

În primăvara anului trecut, Parti-
dul „ȘOR” a obținut permisiunea de a 
moderniza pasajul subteran de la Ae-
roport. A fost singurul pasaj subteran 
din Chișinău modernizat în ultimii cel 
puțin zece ani. 

Anul trecut, Partidul „ȘOR” a 
anunțat că este gata să se implice în 
implementarea mai multor proiec-
te de renovare a infrastructurii din 
Chișinău. Încă atunci, formațiunea îi 
cerea municipalității să-i permită să 
modernizeze toate cele 20 de pasaje 
subterane din Chișinău.

Din cauza geloziei politice  
a socialiștilor, Chișinăul rămâne 
cu pasajele subterane nereparate 

Pagină realizată de CAROLINA UNGUREANU

În timp ce toată țara luptă cu temutul virus, iar instituțiile medicale 
din țară abia de mai fac față situației grave, prin votul majorității 
din Consiliul Municipal Chișinău (CMC), consilierii și-au majorat 
indemnizațiile de ales local de la 2000 de lei până la 3500 de lei. 
Asta chiar dacă consilierii Partidului „ȘOR” din CMC au propus, în 
ajunul votului, ca toți aleșii locali să renunțe la indemnizații, iar 
acestea să fie donate în fondul pentru lupta cu noul coronavirus.

Consilierii în CMC din partea Partidului „ȘOR”, Valeri Klimenko (stânga) 

și Serghei Burgudji, au cerut ca aleșii locali să fie remunerați cu câte un leu

Pasaj subteran modernizat de echipa Partidului „ȘOR”
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Igor Himici, deputat din partea Parti-
dului „ȘOR”, propune soluții pentru a 
urni carul din loc. Parlamentarul insis-
tă asupra creării unei comisii speciale, 
care ar evalua obiectiv starea circului 
și care ar elabora un plan de restaurare 
a acestuia.  

După cum remarcă deputatul Igor 
Himici, interesul autorităților față de 
Circ a fost întotdeauna sporadic. O dată 
la câțiva ani își aminteau de el, imitau 
o activitate fructuoasă și uitau din nou.

O bijuterie distrusă
Astfel, în 2006, Circul a fost reorgani-
zat în societate pe acțiuni, iar în 2007 
a fost vândut unei companii cipriote 
offshore, ca în 2010 procuratura să 
anunțe că tranzacția a fost ilegală, 
iar instanța de judecată a anulat-o. 
Ulterior, autoritățile și-au amintit de 
instituție în 2019, când PNUD Mol-
dova a promis să finanțeze parțial 
reconstruirea clădirii. La începutul 
acestui an, în sfârșit, s-a decis ca Circul 
să fie înscris în Registrul monumente-
lor protejate, dar și această inițiativă a 
fost blocată. Între timp, statutul a fost 
din nou modificat – acum, Circul se 
află în gestiunea „Moldova–Concert”.

„Este necesar să fie creată o comisie 
specială, care să ridice toate documen-
tele, iar dacă va fi necesar, să dispună 
repetat o nouă expertiză, ca să fie po-
sibilă luarea unei decizii finale ce ține 
de soarta acestui edificiu unic. Circul 
din Chișinău nu este proprietatea 
Primăriei sau a Guvernului, aceasta 
este o moștenire națională”, a declarat 
Igor Himici.

El a subliniat că nu poate fi iertată 
atitudinea neglijentă a autorităților 
față de o moștenire națională.

Dacă autoritățile 
nu sunt capabile să 
rezolve problema 
în cauză, să ofere 
această oportunitate 
Partidului „ȘOR”. 

Igor Himici

Noi vom aduce în ordine Cir-
cul, așa cum am demonstrat și în 
alte cazuri. Vom face totul pentru a 
atrage atenția asupra acestei proble-
me a opiniei publice, a structurilor 
internaționale, a artiștilor, deoarece 
actuala și viitoarele generații au drep-
tul la un basm pe care l-am avut, dar 
pe care autoritățile l-au spulberat”, a 
spus deputatul.

Igor Himici recunoaște că de Cir-
cul din Chișinău, ca și în cazul multor 
oameni, îl leagă amintiri frumoase din 
copilărie. Familia sa venea din raio-
nul Edineț la reprezentațiile de circ.

„De fiecare dată, acesta era un ade-
vărat eveniment pentru mine. În aju-
nul deplasării la Circ, aveam emoții, 
nu dormeam în noaptea dinaintea 
plecării. Dar cele mai vii impresii mi 
le-au lăsat, probabil, evoluțiile or-
chestrei la deschiderea spectacolelor, 
show-urile clovnilor la intrarea în 
sală. În plus, nu poate fi uitat gustul 
incomparabil al înghețatei. Asemenea 
amintiri păstrează reprezentanții mai 
multor generații. Este dureros să vezi 
în ce s-a transformat acest loc frumos. 
Mai ales că l-am cunoscut personal pe 
genialul arhitect Semion Shoikhet, 
sub conducerea căruia a fost construit 
Circul. Îmi pare rău în ce hal a ajuns 
munca sa colosală”, a declarat depu-
tatul Partidului „ȘOR”.

Una dintre trăsăturile distinctive 
ale Circului din Chișinău este că dis-
pune de o mică arenă pentru repetiții. 
Nu prea există circuri în Europa 
care s-ar putea lăuda cu asemenea 
dotări. În 2014, grație acestui fapt, 
la Circul din Chișinău s-au reluat 
reprezentațiile.

„Este foarte bine că spectacolele 

sunt susținute măcar pe arena mică. 
Dar trupei nu îi este chiar confortabil 
să lucreze în asemenea condiții, iar 
sala mică, uneori, nu poate face față 
numărului mare de spectatori. Sunt 
sigur că, odată cu deschiderea arenei 
mari, circul nostru își va recăpăta 
rapid faima de altădată”, a spus Igor 
Himici.

El a adăugat că, în prezent, multe 
familii din Moldova merg la Odesa 
pentru a urmări o reprezentație de 
circ. „Ar trebui să se întâmple invers”, 
a menționat deputatul.

Circul din Chișinău,  
o moștenire culturală națională 
Circul din Chișinău, închis  în 2004, a devenit simbolul indiferenței autorităților față de istoria și cultura națională. Ferestrele astupate cu 
placaj și clovnul decapitat de pe fațada clădirii constituie un reproș tăcut la adresa municipalității, Guvernului și președintelui, care au tot 
împărțit sferele de responsabilitate, în timp ce clădirea se degrada. 

Circul din Chișinău a fost constru-

it în 1981 de arhitectul Alla Kiri-

cenko, sub conducerea lui Semion 

Shoikhet. Sala mare a Circului are 

capacitatea de 1900 de locuri, iar 

sala mică – 300 de locuri. În URSS, 

Circul din Chișinău era considerat 

cel mai frumos și confortabil. Aici 

erau susținute pe timpuri un nu-

măr record de reprezentații – până 

la 57 pe lună.
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Partidul „ȘOR” cere anularea 
unei mari nedreptăți și reducerea 
vârstei de pensionare

Situația în Republica Moldova 

se complică pe zi ce trece. Criza 

pandemică, în loc să scadă din 

intensitate, ia amploare, iar criza 

economică e ca la ea acasă. Între 

timp, guvernarea în frunte cu Dodon 

are o singură prioritate - alegerile 

prezidențiale și un nou mandat pentru 

actualul președinte. Deși situația se 

agravează, socialiștii și Dodon se țin 

cu ambele mâini de putere și caută 

fel de fel de tertipuri ca să nu piardă 

fotoliile moi și posibilitatea de a fura 

în continuare țara. Cu toate acestea, 

chiar și propriii deputați nu mai au 

încredere în această guvernare.

Alianța trădătorilor
Republica Moldova este, probabil, 
singura țară din lume în care o bună 
parte dintre  deputați a părăsit coaliția 
de guvernare și a lăsat-o fără majoritate 
parlamentară. Gestul acestora este o 
dovadă clară a faptului că Igor Dodon 
și bufonii lui i-au îngrețoșat chiar și pe 
cei din propria echipă.

Nici nu putea fi altfel, având în 
vedere comportamentul celui care își 
spune președinte, dar și al partenerilor 

săi politici, precum liderii Partidului 
Democrat, Pavel Filip și Dumitru 
Diacov, cei care acum un an îl declarau 
pe Dodon principalul trădător al țării și 
cereau penalizarea acestuia și scoaterea 
PSRM în afara legii, pentru că este 
finanțat cu bani din exterior, iar acum 
au ajuns să-i cânte osanale și să-i asigure 
guvernarea.

Hoțul strigă „prindeți hoțul!”
Între timp, aceștia caută orice tertip 
ca să rămână la guvernare, ajungând 
chiar și la culmea perfidiei, cum au 
făcut-o în cazul așa-numitei declarații 
de condamnare a traseismului politic. 
Adică cei mai mari trădători politici ai 
țării au condamnat trădarea politică!
Este cunoscut de toți faptul că cel 
care este numit „trădătorul de lux” al 
Republicii Moldova este nimeni altul 
decât Igor Dodon, liderul neformal al 
socialiștilor, cel care, în 2011, împreună 
cu Zinaida Greceanîi, a trădat Partidul 
Comuniștilor, care i-a adus în Parlament. 
Iar câteva luni mai târziu, l-au votat pe 
unionistul Nicolae Timofti în funcția 
de președinte.

Ulterior, Dodon a ajuns președinte, 

inclusiv cu sprijinul indirect al fostului 
lider al PDM, Vlad Plahotniuc, cu 
care a discutat în iunie 2019 până în 
ultimul moment crearea unei alianțe 
de guvernare. Dovadă sunt renumitele 
înregistrări video în care Dodon 
recunoaște că primește bani din Rusia 
pentru întreținerea partidului și chiar 
primește de la Plahotniuc o pungă în 
care se presupune că erau bani.

L-a trădat pe Plahotniuc și a făcut 
alianță cu Blocul ACUM, cu Maia 
Sandu, pe care i-a trădat în doar câteva 
luni, după care a atras în coaliție Partidul 

Democrat și pe care în mod cert îl va 
trăda atunci când îi va fi convenabil.

Un alt mare promotor al condamnării 
traseismului politic este Dumitru 
Diacov, care, la rândul său, l-a trădat pe 
Petru Lucinschi, l-a trădat pe Vladimir 
Voronin, pe Serafim Urechean, iar 
în 2009, practic, a vândut Partidul 
Democrat.

Iar actualul lider al PDM, Pavel 
Filip, este cel care în 2016 a ajuns 
premier doar datorită voturilor celor pe 
care astăzi îi consideră traseiști.

Alianța putredă
Coaliția PSRM-PDM este putredă și 
perfidă, formată doar în baza intereselor 
personale ale liderilor acesteia - Dodon 
vrea să rămână la putere, Filip – să 
scape de dosare penale, iar Diacov să 
se mențină cât mai mult în Parlament. 
Aceasta nu reprezintă interesele 
cetățenilor, nu muncește pentru oameni 
și pentru interesele țării. Iată de ce 
continuarea aflării acesteia la guvernare 
ar însemna distrugerea Republicii 
Moldova ca stat.

Pagină realizată de  

Gheorghe BARBĂLATĂ

Alianța trădătorilor sau cum a ajuns  
Republica Moldova ostatica unor profitori politici

În acest context, Partidul „ȘOR” a 
elaborat o nouă inițiativă legislativă, 
bazată pe numeroase solicitări ale 
cetățenilor. Proiectul de lege prevede 
revenirea la vârsta de pensionare 
de până la așa-numită reformă a 
pensiilor din 2017. 

Ilan Șor: majorarea vârstei de 
pensionare, inumană
Așa-numita reformă a sistemului 
de pensionare a fost îndreptată 
împotriva cetățenilor, consideră 
Ilan Șor. De aceea, echipa sa a 
elaborat un proiect de lege care să 
repare această nedreptate. Potrivit 
proiectului, „începând cu 1 ianuarie 
2021, se stabilește vârsta standard 
de pensionare de 62 de ani pentru 
bărbați și de 57 de ani pentru femei”. 
Astfel, Partidul „ȘOR” propune 
revenirea la vârsta de pensionare de 
până la așa-numită reformă din 2017.
Ilan Șor consideră că „experiența 
europeană”, pe care s-a bazat reforma 
din 2017, nu ține. Asta deoarece nu 
poate fi comparat nivelul de trai al 
pensionarilor din Moldova cu cel 
din Germania, de exemplu. Ilan 

Șor a amintit că formațiunea sa a 
propus anterior, în câteva rânduri, 
majorarea neîntârziată a pensiilor, 
însă inițiativele nu au fost susținute.

P e n s i o n a r i i  m o l d o v e n i , 
defavorizați în raport cu cei din 
Europa
Proiectul cu privire la reducerea 
vârstei de pensionare a fost elaborat 
în urma solicitărilor cetățenilor, 
precizează secretarul fracțiunii 
parlamentare a Partidului Politic 
„ȘOR”, Marina Tauber. 

„ Î n  u r m a  r e f o r m e i ,  v â r s t a 
de pensionare va fi de 63 de ani 
atât pentru femei, cât și pentru 
bărbați. Aproximativ aceeași este 
și vârsta medie de pensionare la 
nivel european. Nu s-a ținut cont 
de faptul că în Moldova speranța de 
viață este de aproximativ 71 de ani, 
iar în țările UE aceasta este în medie 
cu aproximativ 10 ani mai mare”, a 
subliniat Tauber.

Potrivit Marinei Tauber, prin 
comparație cu pensionarii din UE, 
cei din Moldova beneficiază de 
pensie cu 10 ani mai puțin. Deputata 

a mai spus că censul de pensionare 
trebuie redus, luând în considerare 
condițiile grele de muncă, lipsa unor 
programe speciale pentru muncitorii 
în etate, riscurile la care sunt expuse 
persoanele în vârstă în legătură cu 
pandemia de Covid-19.

Și  condiț i i le  de muncă din 

Republica Moldova sunt mult mai 
grele decât în Europa. Să luăm, ca 
exemplu, doar condițiile de lucru 
pentru agricultori. În plus, persoanele 
în etate din țările europene beneficiază 
de programe sociale, care lipsesc cu 
desăvârșire în Republica Moldova.

Dodon promite, Șor face
Este de menționat faptul că reducerea 
vârstei de pensionare a fost promisă 
în campania electorală pentru 
alegerile parlamentare de Partidul 
Socialiștilor. Deși se află de mai bine 
de un an la guvernare, formațiunea 
nu a făcut nici un pas pentru a realiza 
acest punct din programul său.

„Deoarece după aproape un an și 
jumătate de la alegeri PSRM nu a făcut 
nimic în acest sens, noi am hotărât să-i 
ajutăm, dacă au acum alte preocupări 
și nu au timp pentru a-și îndeplini 
promisiunile date alegătorilor. Iar 
dacă Guvernul va invoca faptul că 
nu sunt bani, îl îndemnăm pe dl 
Chicu să-și dea demisia și să-i lase pe 
alții să identifice fondurile necesare, 
care, apropo, nu sunt atât de mari”, a 
punctat Marina Tauber.

Cetățenii Republicii Moldova au fost supuși unei mari nedreptăți de către fostul guvern Filip, care a majorat vârsta de pensionare, în 
special pentru femei, cu șase ani, practic lăsând cetățenii care au muncit o viață fără dreptul la odihnă. În urma acestei așa-zise reforme a 
sistemului de pensii, vârsta de pensionare s-a apropiat și mai mult de durata medie de viață în Republica Moldova. 
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„Merișor” ajută oamenii uitați de guvernare 
În pofida piedicilor și atacurilor din 

partea guvernării, Partidul „ȘOR” 

continuă să implementeze proiectele 

necesare cetățenilor. La începutul 

lunii iunie, a fost deschis încă un 

magazin social din rețeaua „Merișor”. 

De această  dată, la Nisporeni. Se 

întâmpla în zilele când în spațiul 

public au apărut informații precum 

că guvernarea ar avea de gând să 

oprească, pe toate căile, acest proiect 

popular, susținut de partidul de 

opoziție condus de Ilan Șor. Dar, 

vorba ceea: câinii latră, caravana trece. 

Cel de-al 127-lea magazin social, 
deschis 
În cei cinci ani de la deschiderea 
primului magazin social, rețeaua 
„Merișor” s-a extins până la 127 de 
unități. În aceste magazine, produsele 
alimentare sunt vândute la prețuri 
accesibile pentru pensionari, veterani, 
familii cu mulți copii și persoane 
social vulnerabile. 

La  Nisporeni ,  deschiderea 
magazinului social a fost o sărbătoare 
așteptată de foarte multă lume. 

Ilan Șor: un proiect vital
Inițiatorul proiectului „Magazine 
sociale”, liderul Partidului „ȘOR”, Ilan 
Șor, spune că agenda formațiunii sale 
politice este dictată de cetățeni și nici o 
guvernare nu este în stare să o anuleze.

„În țară deja sunt circa 350 de 
mii de persoane care cumpără în 
magazinele sociale produse la prețuri 
accesibile. Numărul lor va crește în 
continuare. Noi vom extinde și mai 
mult rețeaua de magazine, în ciuda 
faptului că guvernarea ne pune bețe în 
roate. Știm că acest proiect este vital 

pentru oameni”, a spus Șor.
În prezent, rețeaua de magazine 

sociale acoperă 80% din teritoriul țării.

Partidul „ȘOR”  
sprijină pensionarii 
Deschiderea magazinului social la 
Nisporeni este un semnal clar că 
Partidul „ȘOR”, chiar și în vremuri 
dificile, ajută în mod real oamenii, este 
o formațiune politică cu o agendă în 

care problemele cetățenilor constituie 
o prioritare.

Magazinul social de la Nisporeni, 
spune Victor Calancea, liderul OT 
Nisporeni a Partidului „ȘOR”, va fi 
un sprijin mai ales pentru pensionari. 
Acestora li se oferă acces la produse 
alimentare la prețuri accesibile și li se 
dă posibilitate să economisească bani.

  Pagină realizată de  

Carolina UNGUREANU

Strada centrală –  
ca o pistă de decolare 
Autoritățile de la Orhei au dat start 
lucrărilor de renovare a unor străzi 
principale la 15 mai. Deja la 19 iunie, 
a fost dată în exploatare strada Vasile 
Lupu, artera principală a mun. Orhei. 
Ultima porțiune de 1,6 kilometri a fost 
renovară și amenajată. După renovare, 
str. Vasile Lupu arată impecabil – ca o 
pistă de decolare, așa cum a remarcat 
Dinu Țurcanu, președintele raionului 
Orhei. 

Peste 1,6 kilometri ai str. Vasile 
Lupu au fost decopertați și reasfaltați. 
Au fost făcute trotuare pe o distanță 
similară, schimbate bordurile și rea-
lizate lucrări de amenajare a spațiilor 
verzi din preajmă.

Ilan Șor: realizez promisiunile 
La inaugurarea festivă a străzii Vasile 
Lupu, primarul de onoare al mun. 
Orhei, deputatul Ilan Șor, ales pe 
circumscripția uninominală nr.18 
Orhei, a menționat că acest oraș este 
parte din sufletul și inima sa.

„Am zis că vom transforma Orheiul 
într-un Monaco al Moldovei și vom 
ajunge la acest obiectiv în curând”, 
a spus Ilan Șor, subliniind că toate 
promisiunile vor fi realizate.

Pavel Verejanu: lucrările  
executate sunt de calitate
Primarul mun. Orhei, Pavel Vereja-
nu, spune că lucrările de moderni-
zare a infrastructurii rutiere sunt 
efectuate de angajații Întreprinderii 
Municipale „SCL Orhei”, fapt ce 
permite economisirea cu circa 30% 
a mijloacelor bugetare, iar lucrările 
efectuate sunt de calitate. Pe ultimul 
segment renovat al străzii Vasile 
Lupu, complet renovată, au fost 
așternute peste 20 de mii de metri 
pătrați de asfalt. Pavel Verejanu 
spune că multe alte străzi urmează 
să fie renovate în acest an.

Marina Tauber:  
Orheiul s-a transformat radical 
Vicepreședinta Partidului „ȘOR”, 
deputata Marina Tauber, spune că 
orheienii își amintesc cum arăta Orhe-
iul acum cinci ani, când la conducere, 
într-un oraș în stare de totală delăsare, 

venise Ilan Șor. În cinci ani, datorită 
echipei lui Ilan Șor, Orheiul a renăs-
cut, s-a transformat.

„Când venim la Orhei, parcă ajun-
gem într-o altă lume – totul este 
curat, frumos, oamenii zâmbesc. E o 
atmosferă diferită de Chișinău și alte 
localități. Toate acestea se întâmplă 
datorită eforturilor lui Ilan Șor”, a 
afirmat Tauber. 

Fostul viceprimar de Orhei, depu-
tata Reghina Apostolova, spune că, în 
anul trecut, Orhei a fost recunoscut 
cel mai prosper și frumos oraș din 
Moldova. „În 2015, orheienii nu 
au greșit când au mizat pe tânărul 

Ilan Șor și echipa sa”, a menționat 
deputata. 

Imediat ce au finalizat lucrările pe 
str. Vasile Lupu, drumarii orheieni 
s-au mutat cu lucrările pe str. Unirii. 
Și această arteră importantă din Orhei 
va fi renovată. În acest an, autoritățile 
municipale își propun să reabiliteze 
și alte artere principale ale orașului 
– lucrări de renovare vor avea loc 
pe tronsoanele străzilor Chișinăului 
– Sadoveanu – Călătorilor – Unirii. 
După asta, vor fi reparate și drumurile 
secundare. Lucrările costă, în total, 
aproape 10 mln. de lei, bani alocați 
din bugetul local.

„Monaco de Moldova”  
prinde contur la Orhei
Mulți politicieni palavragii iau în zeflemea promisiunea lui Ilan Șor de a 
face din Orhei un „Monaco al Moldovei”. Dar treaba lor este să facă haz, 
iar a oamenilor responsabili – să-și îndeplinească angajamentele. Dodon 
și guvernarea sa socialistă promiteau că în primăvara anului curent vor 
transforma țara în șantier, lucru care însă nu s-a întâmplat. În schimb, 
la Orhei, acolo unde guvernează harnica echipă a lui Șor, lucrările de 
modernizare a infrastructurii rutiere sunt în toi. 

10 000 000
de lei pentru renovarea 
drumurilor 

Circa 350 de mii de beneficiari 

Primul magazin social a fost 

deschis în 2015, la inițiativa 

liderului Partidului „ȘOR”, Ilan 

Șor. În acești cinci ani, numărul 

de magazine a ajuns la 127, iar 

pentru mulți, „Merișor”-ul a 

fost salvator. În prezent, rețeaua 

de magazine sociale are circa 

350000 de beneficiari.
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Locuitorii din mai multe sate ale ra-
ioanelor Fălești, Criuleni, Orhei și o 
bună parte din orașul Taraclia se pot 
mândri că dispun de cele mai moderne 
sisteme de iluminat public din țară. În 
comparație cu alte partide, care în ale-
geri au promis marea cu sarea, dar n-au 
îndeplinit nici o iotă, Partidul „ȘOR” își 
realizează consecvent angajamentele 
asumate în fața cetățenilor. Iar ilumi-
narea a peste 100 de sate în 2020 este 
una din promisiunile formațiunii, care 
se realizează pas cu pas. 

Taraclia se schimbă la față 
Orașul Taraclia va fi iluminat în în-
tregime către sfârșitul lunii august. În 
paralel, în unele sectoare au început 
lucrări de renovare a infrastructurii ru-
tiere și a unui stadion. În preajma Zilei 
Independenței, sărbătorită pe 27 august, 
Partidul „ȘOR” planifică să finalizeze 
proiectul iluminatului public. Cu aceas-
tă ocazie, în oraș vor fi aprinse toate cele 
2500 de LED-ri ce vor fi instalate pe o 
rețea electrică de peste 65 de kilometri. 
Acesta va fi cadoul Partidului „ȘOR” 
pentru locuitorii orașului Taraclia. 

Zilele trecute, în Taraclia a fost 
aprinsă lumina în sectorul doi. Aici, 21 
de străzi sunt deja iluminate pe timp de 
noapte. Rețele electrice cu o lungime 
de circa 20 de kilometri au fost montate 
pe aceste străzi, peste 560 de corpuri de 
iluminat de tip LED au fost instalate. 
Noua rețea este dotată cu un sistem 
inteligent de aprindere și deconectare 
a luminii la anumite ore. 

E un lucru făcut de nota zece, spun 
localnicii. 

„Este încă un succes al Partidului 
„ȘOR”. Pas cu pas, facem Taraclia cel 
mai iluminat oraș din sudul țării. În pa-
ralel, implementăm asemenea proiecte 
în alte câteva zeci de localități din țară, 
unde le-am promis oamenilor că vor be-
neficia de iluminat stradal”, a spus Ilan 
Șor, într-o intervenție live, la ceremonia 
de inaugurare a sistemului de iluminat 
public în sectorul doi. 

Ilan Șor promite că restul sectoarelor 
vor fi și ele, în curând, iluminate.

Proiectele de iluminare 
vor fi finalizate încă 
în patru sectoare din 
Taraclia până la Ziua 
Independenței.

Ilan Șor

Primarul de Taraclia, Veaceslav Lu-
pov, ales din partea Partidului „ȘOR”, 
afirmă că lucrările pentru iluminarea 
celui de-al treilea sector au început 
deja. Aici vor fi iluminate 17 străzi cu 

aproximativ 400 de becuri LED. Va fi 
montată o rețea electrică cu o lungime 
de peste 11,5 kilometri. 

„Este absolut corect faptul că noi 
am început în acest sector, deoarece 
tot aici vom începe să asfaltăm dru-
murile și să construim un stadion. 
Respectiv, aici totul va fi luminos, 
frumos și nou”, a menționat primarul 
de Taraclia.

La începutul lunii martie, echipa 
Partidului „ȘOR” a finalizat imple-
mentarea proiectului de iluminat 
stradal în primul sector din Taraclia. 
Acesta nu fusese până atunci iluminat 
vreodată. Guvernările anterioare nu 
au fost preocupate de acest aspect.

Sărbătoare a luminii  
și la Neculăieuca
Bucurie mare și pentru locuitorii satu-
lui Neculăieuca, raionul Orhei, unde, 
la 7 iunie, echipa Partidului „ȘOR” a 
dat în folosință un nou sistem de ilu-
minat stradal. Ca și în alte localități, la 
Neculăieuca au fost instalate becuri de 
tip LED, care au un consum redus de 
energie, fiind modernizate posturile 
de transformare a curentului și rețeaua 
electrică. 

Vicepreședinta Partidului „ȘOR”, 
deputata Marina Tauber, a spus, în ca-
drul ceremoniei de dare în folosință a 
proiectului de la Neculăieuca, precum 
că schimbări majore vor avea loc în mai 
multe localități. 

Orheiul devine cel mai iluminat 
raion din țară
În luna iunie, au demarat concomitent 
mai multe proiecte de implementare a 

proiectelor de iluminat public în raionul 
Orhei. Proiecte similare celor din Orhei 
sunt implementate și în raionul Fălești.
În satele Piatra și Jeleboc din raionul 
Orhei, de exemplu, cei peste 2600 de lo-
cuitori se vor bucura de lumină pe străzi 
pe timp de noapte. Aici va fi instalată o 
rețea electrică de peste 20 de kilometri, 
cu peste 700 de corpuri de iluminat cu 
consum redus de energie. 

Președintele raionului Orhei, Dinu 
Țurcanu, a amintit că, în alegerile locale 
din toamna trecută, Partidul „ȘOR” a 
promis să facă transferul proiectelor de 
succes în afara Orheiului. 

„În promisiunile noastre în fața 
locuitorilor raionului Orhei am spus 
o frază foarte simplă: exact cum este la 
Orhei astăzi, așa va fi în tot raionul și 
sperăm să ne ținem de cuvânt”, a spus 
Dinu Țurcanu.

Cu siguranță, într-un termen record, 
Orhei va deveni cel mai iluminat raion 
din Republica Moldova. Partidul „ȘOR” 
s-a angajat să implementeze, în acest 
an, proiecte de iluminat stradal în toate 
cele 74 de sate și comune, indiferent de 
culoarea politică a primarilor.

Despre planul său ambițios de a 
asigura cu lumină stradală peste 100 
de localități din diverse zone ale țării, 
Ilan Șor spune că reprezintă unul dintre 
obiectivele principale ale Partidului 
„ȘOR” și maniera acestuia de a aduce 
Europa acasă. 

Modernizarea 
infrastructurii este 
prioritatea noastră și sunt 
sigur că vom realiza acest 
lucru. Pas cu pas, în loc 
de palavre, noi aducem 
Europa prin fapte acasă. 
Acesta este scopul nostru 
pe care îl vom realiza.

Ilan Șor

Este de menționat faptul că, dintre 
toate circumscripțiile uninominale 
din țară în care au fost aleși deputați 
la ultimele alegeri parlamentare, cele 
mai multe proiecte de infrastruc-
tură sunt implementate anume în 
circumscripțiile în care au învins Ilan 
Șor și echipa sa.

Partidul „ȘOR” scoate din  
beznă localitățile Moldovei
Una câte una, de la începutul anului, mai multe localități din țară au fost scoase din beznă. Locuitorii din zeci de sate se bucură deja de 
sisteme de iluminat stradal, grație proiectelor implementate de Partidul „ȘOR”. 

Schimbările sunt 
așteptate în toate 
satele unde Partidul 
„ȘOR” este prezent la 
conducere. Vă asigurăm 
că proiectele demarate 
vor fi continuate, în ciuda 
obstacolelor puse de 
guvernare.

Marina Tauber

O nouă etapă a proiectului de iluminat public în Taraclia
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- Doamnă Ivanov, ați aderat re-

cent la fracțiunea parlamentară 

a Partidului „ȘOR”, și ați fost 

aleasă în calitate de vicepreședintă 

a fracțiunii. Care sunt primele im-

presii, ați găsit în Partidul „ȘOR” 

susținere? Cum vi se pare echipa?

- Am fost plăcut surprinsă să găsesc în 
Partidul „ȘOR” înțelegere și colegi cu 
o multitudine de idei bune. Mă bucur 
că în fracțiunea Partidului „ȘOR” este 
o atmosferă prietenoasă și deciziile se 
iau în mod  democratic. De asemenea, 
vreau să menționez că liderul partidului, 
Ilan Șor, este o personalitate cu viziuni 
moderne și „locomotiva” care mișcă 
proiectele pe care le derulează echipa 
partidului în localitățile țării.

Am descoperit aici că grija față de 
cetățeni este o preocupare reală, mani-
festată zi de zi prin proiecte concrete în 
beneficiul cetățenilor. 

- Mai mulți primari și aleși locali 

PDM și ai PSRM au părăsit aceste 

formațiuni politice, iar o bună par-

te dintre ei au aderat și continuă 

să adere la Partidul „ȘOR”. Cum 

explicați acest fenomen? 

- Simplu. În alegerile locale trecute, 
acești primari și consilieri, care erau par-
te a echipelor PDM și PSRM, și-au asu-
mat niște angajamente în fața cetățenilor. 
Între timp, cele două formațiuni s-au 
dedat mai mult jocurilor politice și au ui-
tat de cetățeni, au uitat de angajamentele 
asumate. În teritoriu, atitudinea aleșilor 
locali este mai responsabilă. Ei și-au 
pierdut încrederea în partidele lor și s-au 
alăturat Partidului „ȘOR”, văzând în el 
o echipă cu care pot să îndeplinească 
promisiunile electorale. 

- Am văzut că mergeți des în 

localitățile din țară, mai ales acolo 

unde sunt implementare proiecte 

ale Partidului ȘOR. Ce vă spun 

oamenii? Ce așteptări au?

- Sincer, nu aleg să merg în special în 
localitățile unde sunt implementate 
proiectele Partidului „ȘOR”. Din con-
tra, prefer să merg în localitățile cu cele 
mai mari probleme, unde oamenii nu se 
pot baza pe administrația locală, acolo 
unde noi, deputații, ne putem implica și 
rezolva cel puțin o parte din problemele 
acumulate.

Ce ne spun oamenii? La fel ce le 
spun tuturor și ceea ce noi, din păcate, 
cunoaștem: au o viață grea, au venituri 
mici, posibilități puține. Împreună cu 
echipa lucrăm la fiecare caz concret 
în parte. Scriem interpelări, cerem 
instituțiilor statului să funcționeze. 
Anume asta așteaptă cetățenii - încrede-
re că lucrurile se pot schimba. Echipa 
noastră a demonstrat în mai multe 

localități că se poate. Trebuie însă să 
facem asta și la nivel central.

- Fracțiunea Partidului „ȘOR” a 

înaintat în ultima perioadă mai 

multe inițiative legislative la care 

sunteți și Dvs. autor sau coautor. 

Majoritatea parlamentară însă se 

opune categoric împotriva aces-

tor inițiative… De unde această 

îndârjire a guvernării, mai ales că 

aveți proiecte bune pentru medici, 

pentru copiii cu părinți peste ho-

tare ș. a.? 

- Ba mai mult, avem unele inițiative care 
coincid cu promisiunile făcute de actu-
ala guvernare în campania electorală. 
Spre exemplu, micșorarea vârstei de 
pensionare sau anularea interdicțiilor 
pentru posturile de televiziune din Ru-
sia. Să știți că socialiștii nu vor să voteze 
nici măcar proiecte care coincid 100% 
cu promisiunile lor.   

Aceasta este o dovadă în plus a 
faptului că actuala guvernare folosește 
puterea doar în scopurile proprii și nu 
este interesată să rezolve problemele 
oamenilor.

- Să ne oprim un pic la ecologie, 

domeniul în care v-ați consacrat o 

mare parte din activitatea Dvs. De 

ce este important anume acum să 

fie impus moratoriu pe defrișarea 

pădurilor? 

- La 5 iunie, de Ziua Mondială a 
Mediului, împreună cu colegii mei 
din fracțiunea Partidului „ȘOR”, am 
înregistrat trei inițiative legislative 
ce țin de protecția mediului din țară. 

O inițiativă vizează interzicerea in-
cinerării deșeurilor. Alta prevede 
interzicerea importului sau tranzitării 
țării a deșeurilor animaliere. Iar a tre-
ia inițiativă propune instituirea unui 
moratoriu pe defrișări pe un termen de 
trei ani.

R. Moldova este, din păcate, una din 
cele mai despădurite țări de pe conti-
nentul european. Iar situația continuă 
să se agraveze. Dacă nu vom lua măsuri 
urgente, care, de fapt, trebuiau adoptate 
cu mulți ani în urma, situația va degrada 
până la iremediabil. 

- Dnă Ivanov, a trecut iată aproa-

pe un an și jumătate de la ulti-

mele alegeri parlamentare. Cum 

apreciați activitatea acestui Par-

lament? Credeți că mai reprezintă 

interesele cetățenilor?

– Din păcate, din această perioadă des-
pre care vorbiți, timp de mai multe luni 
Parlamentul s-a aflat în blocaj. A urmat 
o alianță politică, apoi guvern minoritar. 
După aceasta, s-a format alianța PSRM-
PDM, care în doar câteva luni a pierdut 
majoritatea parlamentară.

Astfel, în doar un an și câteva luni 
am asistat la crize politice, instabilitate, 
care au consecințe economice grave. 
Nu cred însă că alegerile anticipate ar 
fi favorabile țării în situația gravă cu 
care se confruntă. Eu consider că toate 
forțele sănătoase din Parlament trebuie 
să-și unească eforturile pentru a lucra 
spre binele cetățeanului. Partidele au 
timp să facă politică. Pentru aceasta sunt 
campaniile electorale. Acum e timpul 
să ne suflecăm mânecile și să muncim.

- Care este potențialul familiei 

politice a Partidului „ȘOR”?

- Este o familie numeroasă, un partid cu 
o rețea de organizații teritoriale foarte 
bine dezvoltată, cu o capacitate uluitoa-
re de a se mobiliza în implementarea 
proiectelor, în susținerea concretă a 
cetățenilor. 

Partidul „ȘOR” numără acum peste 
70 de mii de membri. Este una dintre 
cele mai mari formațiuni din țară și, 
sunt convinsă, va mai crește. Pentru că 
cetățenii au văzut în acest partid acea 
forță politică ce poate face transformări 
reale, să le facă viața mai bună. Or, asta 
își doresc cetățenii, în primul rând, rezol-
varea problemelor sociale și economice. 

- Ce perspective, în opinia Dvs., are 

Partidul „ȘOR”? 

- Partidul „ȘOR” nu-și propune să vină 
la putere de dragul puterii aici și acum. 
Pe noi ne interesează, în primul rând, 
să readucem la normalitate lucrurile 
în localitățile țării. De fapt, acesta este 
obiectivul partidului venind la putere. 
Noi preferăm să le demonstrăm oame-
nilor că suntem o formațiune a faptelor 
concrete. Cred că este o metodă bună, 
care testează capacitățile partidului și 
încrederea cetățenilor în el. Iar dinami-
ca ne arată că, din 2015, când Partidul 
„ȘOR” și-a făcut simțită prezența pe 
scena politică din Moldova, numărul de 
localități în care formațiunea a câștigat 
este în creștere. 

- Vă mulțumim pentru timpul 

acordat și vă dorim succes!

Pentru conformitate: Ion CAZACU

Violeta IVANOV:  
„Partidele pot face politică în campania 
electorală. Acum trebuie să ne suflecăm 
mânecile și să muncim pentru oameni”
Interviu cu deputata Violeta Ivanov, vicepreședintă a fracțiunii Partidului „ȘOR”
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Ion CAZACU

Singurul lucru pe care l-a învățat Pa-
vel Filip în toată activitatea sa a fost 
cum să dea mită și cum să folosească 
instituțiile statului pentru a distruge 
inițiativele pozitive. Cel puțin așa reie-
se din declarațiile pe care le-a făcut la 
o reuniune de partid la Șoldănești. În 
înregistrările audio publicate în presă, 
Filip se declară deranjat de activitatea 
magazinelor sociale și cere închiderea 
lor, menționând că a abordat acest 
subiect chiar și în cadrul coaliției cu 
PSRM. 

„Vorbeam la consiliul coaliției și eu 
le-am spus: „Lasă să se ducă inspecția 
sanitară, lasă să vadă care sunt regulile, 
care este calitatea produselor. Lasă să 
vadă multe altele și o să vedeți că se 
găsește ac de cojoc. Eu sper ca lucrul 
acesta să se întâmple”, afirma Pavel 
Filip în ședința PDM.

Nu vom permite 
samavolnicia 
indivizilor corupți  
de la guvernare.

Partidul „ȘOR” a sărit imediat în 
apărarea celor peste 350 de mii de 
beneficiari ai magazinelor sociale, 
care sunt și reprezentanții celor 
mai vulnerabile părți ale societății - 
pensionari, invalizi, familii cu mulți 
copii, mame solitare, pentru care 
posibilitatea de a procura mărfuri de 
primă necesitate la prețuri mai mici 
este singura șansă să supraviețuiască 
cu veniturile mizere pe care le au de 
la stat. 

Partidul „ȘOR”, împreună cu 
cetățenii, a organizat acțiuni de 
protest în toate raioanele țării, dar și 
la sediul PDM de la Chișinău. „Aceste 
magazine au devenit o salvare pentru 
sute de mii de oameni. Sunt peste 350 
de mii de beneficiari ai magazinelor 
sociale. Înțelegeți ce este în capul 
guvernării bolnave Filip-Dodon? 
Sute de mii de oameni riscă să rămână 
fără posibilitatea de a procura produse 

în magazinele sociale”, a declarat 
Marina Tauber, vicepreședintă a 
Partidului „ȘOR”.

Singura rețea de magazine care 
a susținut oamenii în timpul  
pandemiei
Administratorul Proiectului Magazi-
ne Sociale, Vitalie Cușnir, a amintit 
că anume această rețea a fost cea care 
a asigurat cu produse alimentare sute 
de mii de cetățeni în timpul  pande-
miei. „Oamenii au încredere în noi, 
oamenii ne așteaptă. În perioada 
pandemiei, am făcut reduceri de preț, 
în timp ce alte rețele au scumpit pro-
dusele. Cetățenii și așa au pensii și 
venituri mici, sunt săraci și disperați. 
În loc să realizeze mai multe proiecte 
de acest fel, ei caută cum să închidă 
magazinele sociale”, a spus Vitalie 
Cușnir.

„Filip+Dodon = sărăcie”
Deputați  ai  Partidului  „ȘOR”, 
consilieri municipali, dar și simpli 
cetățeni, beneficiari ai magazinelor 
sociale ,  au scandat  lozinci  în 
susținerea acestui proiect - „Filip - 

rușine”, „Jos mâinile de pe Magazinele 
Sociale”, „Jos Filip, jos Dodon!” și au 
afișat pancarte cu mesaje similare: 
„Filip+Dodon=sărăcie”,  „Filip, 

regele nucilor”, „Filip dădea mită 
în bomboane și ne pune pe urechi 
macaroane”. Totodată, cetățenii i-au 
mulțumit liderului Partidului „ȘOR”, 
Ilan Șor, pentru inițiativa sa, care a 
salvat de la înfometare sute de mii 
de oameni.

Lichidarea magazinelor sociale 
– genocid împotriva propriului 
popor
La finalul acțiunilor, oamenii au 
transmis declarații din partea tuturor 
raioanelor țării, în care condamnă 
tentativele abuzive ale guvernării de 
a lichida rețeaua de magazine socia-
le „Merișor”. Cetățenii consideră că 
închiderea magazinelor sociale ar 
echivala cu un genocid social și poate 
provoca o criză de proporții.

„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 va trebui să și le asume 
actuala guvernare, reprezentanții 
căreia vor fi trași la răspundere de 
popor”, se menționează în declarație.

Cele 34 de declarații din toate 
raioanele și municipiile Chișinău și 
Bălți au fost transmise la sediul cen-
tral al PDM.

Guvernarea Filip-Dodon 
vrea să închidă magazinele 
sociale. Partidul „ȘOR” și 
cetățenii au ripostat prompt
În condițiile în care în Republica Moldova este înregistrată cea mai mică putere de cumpărare din Europa, cele mai mici pensii și salarii, 
în situația în care foarte mulți oameni trăiesc sub limita sărăciei, guvernarea, în loc să caute soluții ca să îmbunătățească nivelul de trai 
al oamenilor, se gândește la scheme cum să distrugă chiar și ce au construit alții. Este vorba și de inițiativa guvernării, vociferată de 
președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, de a face presiuni și de a inventa tot soiul de motive pentru a închide magazinele sociale, 
unul dintre cele mai de succes proiecte ale Partidului Politic „ȘOR”, lansat în 2015, la inițiativa lui Ilan Șor.
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Deputații fracțiunii parlamentare a 
Partidului „ȘOR” au înregistrat un 
proiect de lege prin care propun 
anularea restricțiilor în privința unor 
emisiuni difuzate de posturile rusești 
de televiziune. Liderul formațiunii, 
Ilan Șor, a precizat că amendamentul 
v ine  să  anuleze  o  prevedere 
neconstituțională, în urma unui 
număr mare de solicitări din partea 
cetățenilor. Cu toate că anterior 
PSRM și liderul său neformal, Igor 
Dodon, promiteau anularea legii, 
acum refuză cu insistență să voteze 
inițiativa Partidului „ȘOR” în acest 
sens.

Fracțiunea Partidului „ȘOR” a 
elaborat o inițiativă care prevede 
anularea interdicțiilor în privința 
emisiunilor unor posturi TV din 
Codul serviciilor media audiovizuale. 
Liderul formațiunii, Ilan Șor, a 
menționat că partidul său a fost 
mereu atent la solicitările membrilor 
de partid și ale cetățenilor. În acest 
context nu putea să nu răspundă unui 
val tot mai mare de cereri din partea 
oamenilor care solicită anularea 
interdicției de a urmări emisiunile de 
la posturile de televiziune din Rusia.

„Noi considerăm neconstituționale 
și nemotivate aceste interdicții. 
Oamenii trebuie să poată să decidă 

singuri ce să urmărească și ce nu”, a 
declarat Ilan Șor.  

Totodată,  el  și-a manifestat 
nedumerirea față de comportamentul 
președintelui Igor Dodon, care, 
deși s-a pronunțat împotriva legii 
respective și nu a promulgat-o, 
după ce a preluat toate pârghiile 
guvernării, nu a făcut nimic pentru 
a o abroga.  

„Nu înțeleg cum, fiind la guvernare 
și extinzându-și controlul asupra 
întregii puteri în țară, nici măcar nu 

a încercat să schimbe sau să anuleze 
aceste amendamente”, a accentuat 
Ilan Șor.

Deputații Partidului Socialiștilor 
nu doar că nu au făcut nimic în 
acest sens, dar au blocat și inițiativa 
deputaților Partidului „ȘOR” de a 
examina proiectul în Parlament.  

Amintim că Parlamentul din 
legislatura precedentă a operat 
modif icăr i  la  vechiul  Cod al 
Audiovizualului, amendamente 
intrate în vigoare în 2018, prin care 

s-a interzis retransmisiunea unor 
categorii de emisiuni, în special, a 
celor cu caracter politic și militar 
dintr-un șir de state, inclusiv din 
Rusia. Partidul Socialiștilor, dar și 
liderul său neformal, Igor Dodon, 
care se declară apărători ai unei relații 
speciale dintre Republica Moldova și 
Federația Rusă, au promis anularea 
prevederilor respective, îndreptate 
anume împotriva televiziunilor din 
această țară, dar nu au întreprins 
nimic în acest sens.

Socialiștii și Dodon s-au dezis 
oficial de propriile promisiuni
Au respins inițiativa Partidului „ȘOR” privind anularea interdicțiilor pentru unele emisiuni TV rusești

Cu grijă față de copiii aflați  
în situații de risc
Fiecare primărie din țară trebuie să 

aibă un specialist pentru protecția 

drepturilor copilului. Mai multe 

modificări în acest sens la Legea 

privind protecția specială a copi-

ilor aflați în situații de risc sau a 

celor separați de părinți a propus 

fracțiunea parlamentară a Partidu-

lui „ȘOR”.

Deputata Reghina Apostolova, cea 
care a prezentat proiectul, a menționat 
că specialiști în protecția drepturilor 
copiilor activează doar în 17 primării 
din țară. În același timp, necesitatea 
unor astfel de specialiști crește de la 
un an la altul.

„Fiecare al șaselea copil din Mol-
dova este educat de către rude, întrucât 
ambii părinți sunt plecați peste hotare 
la muncă. 75% dintre acești copii tră-
iesc în sate și au vârsta de până la zece 
ani. Și asta este doar o categorie de 
copii care au nevoie de ajutor profe-
sional”, a afirmat Reghina Apostolova.

Deputata a prezentat și alte date 
statistice. La sfârșitul anului 2019, 
în Moldova erau 11 mii de copii în 
situații de risc. În țară sunt peste 30 
de mii de copii care au nevoie de 
protecție. În majoritatea cazurilor, de 

aceștia se ocupă asistenții sociali care, 
de regulă, nu au pregătirea necesară. 
Iar în cazurile în care nu există un 
asistent social, aceste responsabilități 
revin primarului. Deputații Partidului 
„ȘOR” cred că, în asemenea situații, 
copiii aproape că sunt lipsiți de ajutor.

„Această situație generează va-
gabondajul, cerșitul, dependența 
timpurie de droguri, delincvența 
juvenilă. Nu este vina copiilor, este o 
nenorocire a lor. Problema e că statul 
nu are grijă de ei în modul cuvenit”, a 
spus Reghina Apostolova.

Deputata a precizat că proiectul de 
lege va fi înregistrat cât de curând în 
Parlament și a chemat deputații din 
alte fracțiuni să susțină inițiativa. „Asta 
vizează viitorul copiilor și viitorul 
țării”, a conchis deputata Partidului 
„ȘOR”.

Pagină realizată de CAROLINA UNGUREANU

În contextul Zilei Internaționale 

a Copilului, care a fost marcată 

la 1 iunie, deputații fracțiunii 

parlamentare a Partidului „ȘOR” 

au avut o întrevedere cu Maia 

Bănărescu, Avocat al Poporului 

(foto) pentru protecția drepturilor 

copilului. 

La acea întâlnire, părțile au căzut 
de acord că legislația în domeniul 
protecției copilului este depășită de 
timp și trebuie revizuită. Deputații 
au afirmat atunci că în raionul Orhei, 

care este administrat de echipa 
Partidului „ȘOR”, vor fi lansate mai 
multe proiecte-pilot sociale destinate 
copiilor.

„Noi suntem gata să realizăm 
aceste proiecte la nivel local și 
raional, acolo unde vom avea pârghii 
și mijloacele necesare, și suntem gata 
să investim și bani extrabugetari 
pentru astfel de programe”, a dat 
asigurări Marina Tauber, secretarul 
fracțiunii parlamentare a Partidului 
Poli t ic  „ȘOR”,  vicepreședinta 
formațiunii.

Partidul „ȘOR”, în discuție  
cu Avocatul Poporului pentru 
protecția drepturilor copilului
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Evenimentul a fost organizat de 
autoritățile locale în parcul Ivanos din 
Orhei, la care au participat aproape 
50 de reprezentanți ai celor 21 de 
instituții medicale din raion, inclusiv 
ai Spitalului Raional și ai Centrului de 
Sănătate Publică Orhei.

Echipa lui Ilan Șor a oferit premii în 
valoare totală de 266 de mii de lei pen-
tru 92 de persoane de la Spitalul raional 
și de la Centrul de Sănătate Publică 
Orhei, care luptă în prima linie cu noul 
tip de coronavirus. Alte 108,5 mii de lei 
au constituit premiile pentru alți 75 de 
lucrători medicali de la instituțiile me-
dicale din raion sau municipiu. Echipa 
lui Ilan Șor a mai oferit lucrătorilor 
medicali Diplome de Recunoștință, 
nouă tonometre instituțiilor medicale 
raionale, iar Spitalului Raional i-a do-
nat 1000 de halate.

Vom moderniza sistemul  
de sănătate din raionul Orhei
Președintele Partidului „ȘOR”, Ilan 
Șor, inițiatorul acțiunii, și-a exprimat 
regretul, în cadrul unei intervenții live, 
că majoritatea parlamentară PSRM-
PD nu a admis discutarea proiectului 
de lege elaborat de Partidul „ȘOR”, 
care prevede acordarea mai multor 
facilități medicilor și egalarea lor cu 
militarii.

„Voi sunteți eroii timpului nostru. 
Va mulțumesc enorm pentru ceea 
ce faceți. În cel mai scurt timp, 
echipa noastră se va implica în 
soluționarea mai multor probleme 
ale instituțiilor medicale din raion 
din gestiunea autorităților naționale. 
Vom moderniza sistemul de sănătate 
din raionul Orhei și vom identifica 
resurse pentru motivarea activității 

lucrătorilor medicali”, a declarat Șor.
Marina Tauber, deputată din 

partea Partidului „ȘOR”, le-a urat 
lucrătorilor medicali sănătate și 
rezistență. Le-a adresat felicitări 
lucrătorilor medicali și deputatul 
Igor Himici.  „Sănătatea voastră este 
și sănătatea noastră”, a spus acesta. 

Medicii au fost felicitați și de către 
președintele raionului Orhei, Dinu 
Țurcanu. „Plecăciuni în fața Dvs. 
Dumnezeu să vă binecuvânteze”, 
a menționat Țurcanu. Iar primarul 
de Orhei, Pavel Verejanu, a afirmat 
că medicii și pedagogii au fost 
întotdeauna baza intelectualității, 
mai ales la sate.

L a  f i n a l u l  e v e n i m e n t u l u i , 
participanții au lansat spre cer baloane 
în cinstea, dar și în memoria medicilor 
care au fost răpuși de Covid-19.

Premii lucrătorilor  
medicali din raionul  
Orhei de ziua lor 
profesională
Peste 160 de lucrători medicali din municipiul și raionul Orhei au fost 
premiați, la inițiativa președintelui Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, cu ocazia 
Zilei profesionale a Lucrătorului Medical și Farmacistului, care a fost 
marcată pe 21 iunie. 

În luna iunie, în timp ce, în marea ma-

joritate a țărilor europene, acțiunile 

autorităților au condus la reducerea 

numărului de cazuri de COVID-19, 

în Republica Moldova, din cauza 

inacțiunilor, nivelul de infectare a 

atins cote maxime, punând presiuni 

enorme asupra sistemului medical. 

Numărul angajaților din sistemul 

medical contaminați cu COVID-19 

a depășit cu mult cifra de 2.000. 

Peste 20 dintre aceștia au decedat. 

Sistemul de sănătate scârțâie din 

toate încheieturile, în timp ce guver-

narea Dodon-Chicu nu întreprinde 

nimic pentru a ameliora situația. Ba 

mai mult, pune bețe în roate orică-

rei inițiative în acest sens. Inclusiv 

proiectului Partidului „ȘOR” menit 

să fortifice statutul medicilor și să le 

garanteze un șir de beneficii.

Chiar și  premierul  Ion Chicu 
recunoștea că situația este gravă. Dar, 
ca de obicei, declarațiile nu au fost 
însoțite de acțiuni concrete, de care 
sistemul medical, doctorii au neapăra-
tă nevoie - măsuri de protecție, salarii 
mai mari, condiții de lucru decente. 

Ce propune Partidul „ȘOR”
Contrar așteptărilor, guvernarea Do-
don-Chicu nu doar că nu a făcut nimic, 

dar a blocat și inițiativele Partidului 
Politic „ȘOR” de a fortifica sistemul 
sănătății. În particular, e vorba de 
inițiativa legislativă înregistrată de 
deputații formațiunii în Parlament, care 
prevede mai multe înlesniri și beneficii 
sociale pentru medici, inclusiv egala-
rea statutului lor cu cel al militarilor. 

Una din propuneri prevede emiterea 
legitimațiilor de medic, în baza căreia 
ei ar urma să beneficieze de reduceri la 
anumite medicamente. De asemenea, 
în baza legitimațiilor de serviciu, se 
propune ca medicii să poată călători 
gratuit cu transportul public atunci 
când se află în exercițiul funcțiunii.

În proiect, deputații Partidu-
lui „ȘOR” propun și acordarea de 
indemnizații familiei medicului, în 
caz de deces în timpul exercitării 
profesiei. Documentul mai prevede 
ca medicii care activează în condiții 
dificile și cu risc sporit pentru viața 
și sănătatea lor, cum ar fi starea de 
urgență, au nevoie să fie asigurați cu 
apă, hrană caldă, compensații materia-
le, remunerare sporită a muncii și alte 
măsuri corespunzătoare. Inițiativa a 
fost salutată de medici și de angajați 
din sistemul medical, însă guvernarea 
PSRM-PDM a refuzat categoric să o 
includă în agenda parlamentară.

Consecințe grave
Lipsa susținerii angajaților din dome-
niul medicinei de către stat va avea 
consecințe extrem de grave. Repu-
blica Moldova și așa se confruntă cu 
insuficiență de medici, care pleacă 
peste hotare. De acum încolo, exodul 
va fi și mai mare. Ei pur și simplu 
vor pleca din sistem, văzând această 
atitudine, și nu va avea cine trata 
cetățenii. Iar guvernarea ar trebui să 
înțeleagă că atunci oamenii se vor 
duce la „olecuță doctorul” Dodon și-i 
vor cere socoteală.

Pagină realizată de

Ion CAZACU

Moldova rămâne fără medici, iar 
guvernarea Dodon-Chicu se face că plouă

Este de menționat faptul că, și 

anterior, Ilan Șor și echipa sa au 

acordat suport multilateral me-

dicilor și instituțiilor medicale 

din raionul și municipiul Orhei. 

Astfel, la începutul pandemiei, 

Fundația „Miron Șor”, al cărei 

președinte este Ilan Șor, a donat 

peste 1,3 mln. de lei pentru lupta 

cu noul tip de coronavirus. De 

asemenea, autoritățile municipale 

au pus la dispoziția lucrătorilor 

medicali din raion mijloace de 

transport și au oferit, tot gratuit, 

hotelul orășenesc pentru a fi cazați 

medicii care lucrează la Spitalul 

Raional Orhei și luptă pentru viața 

pacienților infectați cu Covid-19.
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„OrheiLand”, insula copilăriei 
fericite de la Orhei
Pentru al treilea an consecutiv, începutul verii în Moldova se asociază, mai ales pentru copii, cu parcul de distrații „OrheiLand” din orașul Orhei – un 
prototip al „DisneyLand”-ului din Paris, realizat de Ilan Șor, fostul primar de Orhei. Anul 2020 este unul deosebit din cauza pandemiei. Însă nici un virus 
nu are puterea să anuleze copilăria și o vară fericită la „OrheiLand”. Accesul la toate atracțiile de pe teritoriul parcului sunt, în continuare, gratuite, iar 
„OrheiLand” va funcționa în baza unui program obișnuit, fiind respectate strict toate normele sanitare, în contextul pandemiei.

Cadoul de la 1 iunie 
Și în acest an, sezonul de vară la „Orhei-
Land” a fost inaugurat la 1 iunie, de Ziua 
Internațională a Copilului. Pregătirile 
pentru mult așteptatul eveniment au în-
ceput cu câteva luni mai devreme, astfel 
ca la 1 iunie cele aproape șase hectare 
ale parcului să arate impecabil, să fie 
pus la punct mecanismul de respectare 
a normelor sanitare de către vizitatori 
și angajații „OrheiLand” în condiții de 
pandemie. 

La festivitatea de deschidere a nou-
lui sezon la „OrheiLand” au participat 
deputații din partea Partidului „ȘOR”, 
oficiali locali, printre care primarul de 
Orhei și președintele raionului. Mii de 
baloane multicolore au fost lansate în 
cer cu ocazia deschiderii noului sezon, 
dar și cu prilejul Zilei Internaționale a 
Copilului.

Șor: „OrheiLand”, cel mai  
apreciat loc din țară
Primarul de onoare al Orheiului, Ilan 
Șor, liderul Partidului „ȘOR”, inițiatorul 
proiectului „OrheiLand”, a afirmat 
într-un mesaj, cu ocazia deschiderii se-
zonului de vară, că parcul de distracții 
din Orhei a devenit unul dintre cele mai 
apreciate locuri din țară. 

„ C a d o u l  n o s t r u  d e  Z i u a 
Internațională a Copilului este deschi-
derea mult așteptată a „OrheiLand”-ului. 
Ne-am pregătit foarte bine și, în noul 
sezon, vă așteaptă și mai multe surprize, 
distracții și bucurii”, a anunțat Ilan Șor.

El a spus că se mândrește că, împreu-
nă cu echipa sa, a reușit să creeze un loc 
unic în Moldova, care a devenit îndrăgit 
de zeci de mii de familii.

„Alături de Orheiul Vechi, „Orhei-
Land” a devenit unul dintre locurile cele 
mai apreciate din țară, a spus Ilan Șor”.

Toate caruselurile, gratuite 
Cele peste 30 de caruseluri, terenuri 
de joacă și două plaje de pe teritoriul 
„OrheiLand” sunt oferite gratuit vizi-
tatorilor. În afară de distracții, copiii 
care vin aici au posibilitate să participe 
la diverse ateliere, master-class-uri și la 
alte activități cognitive. 

Dar cele mai solicitate caruseluri 
sunt „Roller-coaster” – gigantul de 10 
metri înălțime și cu lungimea de 350 
de metri, și „Star Tower”-ul. Cel din 
urmă a fost inaugurat recent și a fost 
deja îndrăgit de către cei care vor să 
trăiască senzații tari și să admire de la 
înălțime plaiul. 

Siguranța vizitatorilor, în primul 
rând
Administraț ia  „OrheiLand” ș i 
autoritățile locale au luat mai multe 
măsuri în ceea ce privește respectarea 
regulilor speciale în contextul pan-
demiei. Așa că vizitatorii pot fi siguri 

de faptul că aici sunt asigurate toate 
condițiile în acest sens. 

La intrarea în parc, vizitatorilor 
le este făcută termometria, iar caru-
selurile sunt dezinfectate cu regulari-
tate. Lucrătorii parcului de distracții 
urmăresc să fie respectată distanța 
socială și impun reguli pentru evitarea 
aglomerațiilor. Plaja este amenajată 
astfel încât să fie respectate toate nor-
mele – șezlongurile sunt amplasate la 
distanțe de câțiva metri unul de altul.

Purtarea măștilor este obligatorie 
la „OrheiLand”, iar fluxul vizitatorilor 
este strict monitorizat și reglementat.

„Star Tower”, cireașa de pe tort 
în sezonul estival 
Surprizele nu s-au lăsat așteptate nici 
în acest sezon la „OrheiLand”. De 
această dată, a fost oferită de echipa 
Partidului „ȘOR”, în frunte cu Ilan Șor. 
Duminică, 21 iunie, la „OrheiLand” 
a fost inaugurat și pus în funcțiune 
un nou carusel impresionant – „Star 
Tower”. Este singurul din țară și unul 
dintre puținele din regiune. 

„OrheiLand” este 
proiectul meu de suflet. 
Cu siguranță, Orheiul va 
deveni centrul turistic al 
țării.

Ilan Șor,  
primarul de onoare al mun. Orhei

Au testat primii „Star Tower”-ul
Primarul de Orhei, Pavel Verejanu, a 
spus că acest carusel este una dintre sur-
prizele „Orheiland”-ului, adică cireașa 
de pe tort a sezonului.  „Star Tower” 
face parte din șirul de surprize pe care 
le oferim. Cu siguranță, nu este ultima. 
Caruselul va face mai fericiți mii de co-
pii. Și această atracție de la „OrheiLand” 
este pusă gratuit la dispoziția vizitatori-
lor”, a spus Pavel Verejanu.

După evenimentul de inaugurare, 
edilul-șef al Orheiului și președintele 
raionului au fost printre primii care au 
testat „Star Tower”-ul. „Revenit” la sol, 
Pavel Verejenau a afirmat că senzațiile 
au fost tari, iar priveliștea de la înălțime 
i-a trezit cele mai frumoase emoții și 
sentimente. 

„OrheiLand” este cel mai mare parc 
de distracții din țară, dar și din regiune. 
Aici sunt organizate două sezoane pe 
an. „OrheiLand” a fost inaugurat în 
2018 de către Ilan Șor, liderul Partidului 
„ȘOR”. Anterior, aici a fost o gunoiște, 
însă echipa lui Ilan Șor a transformat 
acest loc într-o oază a copilăriei fericite 
și a bunei dispoziții.

2 500 000
de viz itatori  din 2018  
și până acum, „OrheiLand” 
a avut. 

„Star Tower” are o înălțime de 30 

de metri și poate lua la bord 20 

de persoane. Cei care l-au testat 

spun că oferă, de la înălțime, o 

priveliște uluitoare și senzații 

irepetabile de zbor.

„OrheiLand” este amplasat 
pe o suprafață de 5,7 hecta-
re și dispune de un lac de 18 
hectare. 

Program „OrheiLand”
Luni: 16:00-22:00

Marți-duminică: 
10:00-22:00

Șor: Orheiul, centrul turistic  
al țării 
La evenimentul de inaugurare a bijuteri-
ei respective au participat reprezentanți 
ai administrației publice locale, deputați 
și vizitatori. În intervenția sa live, Ilan 
Șor a menționat că noul carusel este un 
cadou oferit de echipa sa. De la 30 de 
metri înălțime, vizitatorii vor avea po-
sibilitate să admire frumusețea orașului 
Orhei, să-și pună câte o dorință, care ne-
apărat se va împlini, a afirmat Ilan Șor.

Pagină realizată de  

Carolina UNGUREANU
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Taraclia, pe urmele Orheiului, 
în plin proces de transformare
Primarul de Taraclia, ales din 

partea Partidului „ȘOR”, Veaceslav 

Lupov, are mari planuri pentru 

viitor. În acest an este planificată 

reparația  a  șase străzi  ș i  a 

stadionului orășenesc din Taraclia, 

iar până în luna septembrie, orașul 

va fi iluminat în totalitate, grație 

unui proiect realizat cu susținerea 

Partidului „ȘOR” și cu implicarea 

personală a lui Ilan Șor.

Din cauza pandemiei, lucrările au 
fost încetinite. Cu toate acestea, 
recent, s-au încheiat lucrările de 
instalare a sistemelor de iluminat în 
cel de-al doilea sector al orașului, care 
este și cel mai mare. Până la lansarea 
proiectului, orașul era iluminat doar 
în proporție de 36%.

În plus, edilul-șef de la Taraclia 
plănuiește crearea unei întreprinderi 
municipale de transport după 
modelul celei de la Orhei. În prezent, 
transportul public este organizat 
de o companie privată, dar, potrivit 
lui Veaceslav Lupov, aceasta este o 
soluție temporară.

Primarul de Taraclia a menționat 
că exemplul de succes de la Orhei, 
precum și participarea personală 

a lui Ilan Șor la realizarea tuturor 
proiectelor și susținerea permanentă 
asigură transformarea radicală 
a orașului. Taraclia se dezvoltă 
din toate punctele de vedere, iar 
programul electoral al Partidului 
„ȘOR” este realizat aici cu pași rapizi 
și cu multă încredere.

În Chișinău, a început plantarea 

unui parc cu mesteacăn cu ocazia 

celor 75 de ani de la Marea Victorie 

în cel de-al doilea război mondial. 

Inițiativa a fost lansată de Congre-

sul Comunităților Ruse din Mol-

dova și Valeri Klimenko, consilier 

municipal din partea Partidului 

„ȘOR”. 

Parcul este amplasat într-un spațiu 
din zona străzilor Tăbăcăria Veche 
și Pașcani. Lucrările de amenajare au 
început cu ceva timp în urmă. Primii 

20 de puieți de mesteacăn au fost deja 
plantați.

„În această zonă nu există nici un 
parc, iar oamenii s-au adresat în câteva 
rânduri la mine, ca unui consilier mu-
nicipal, pentru a crea o mică zonă de 
odihnă, unde oamenii și-ar petrece tim-
pul cu copiii”, a spus Valeri Klimenko. 

Membrii echipei Partidului „ȘOR” 
s-au implicat activ în amenajarea teri-
toriului, alături de locuitorii din zonă. 
Anterior, la insistențele lui Klimenko, 
în același cartier a fost inițiată renova-
rea mai multor străzi.  

Un parc care a apărut grație 
Partidului „ȘOR”

– Doamnă Galina Munteanu, oa-

menii apreciază un primar după 

lucrurile frumoase ce se fac în 

localitatea lor. Care sunt sursele 

pentru investiții capitale de când 

conduceți primăria, ce s-a făcut 

pentru aceste sate și din ce mij-

loace?

– Din păcate, guvernul a întors spatele 
primarilor din partidele de opoziție. 
Din noiembrie 2019, de când sunt 
primar, nu am avut altă susținere 
în afară de cea venită din partea 
Partidului Politic „ȘOR”. De exemplu, 
pe 3 decembrie, de Ziua internațională 
a invalizilor, Partidul „ȘOR” ne-a trimis 
144 de pachete ce conțineau produse 
alimentare. Bineînțeles, beneficiarii 
s-au bucurat enorm, spuneau că așa 
ceva nu le-a dat statul niciodată. Apoi, 
veteranilor războiului din Afganistan 
le-a fost oferit un mic ajutor, câte 500 
de lei din partea formațiunii noastre. 
De Anul Nou, am primit trei brazi 
înalți de 5-6 metri, care au fost instalați 
și împodobiți în centrul celor trei sate, 
cu becuri multicolore, cu jucării. Bătrâni 
de 80 de ani au spus că de când sunt ei 
nu au văzut așa minunăție. 

- Cum au reacționat oamenii când 

a fost inaugurat iluminatul stradal, 

căci în Republica Moldova multe 

sate noaptea sunt cufundate în 

beznă?

- Iluminatul stradal în Ișcălău a fost unul 
din cele mai mari proiecte realizate la 
începutul anului de către Partidul 
Politic „ȘOR”. Aici au fost instalate 
peste 350 de corpuri de iluminat de 
tip LED. Iar la mijlocul lunii iunie, 
au început lucrările și la Doltu, unde 
vor fi aproape 500 de LED-uri. Iar 
la Burghelea vor fi 260 de LED-
uri. Bucuria a fost mare pentru că 
satul Ișcălău nu a mai avut iluminare 
stradală de 35 de ani. Oamenii mă 
sună și îmi mulțumesc. Eu le spun: 
nu-mi mulțumiți mie, că nu e meritul 
meu, ci al Partidului „ȘOR”. Un primar 
dintr-un sat vecin a venit personal să 
vadă sistemul de iluminat de la noi. 
S-a întristat că el nu poate face așa 
în localitatea sa fiindcă nu are nicio 
susținere din partea statului. Vrea să 
adere la Partidul „ȘOR”. 

– Drumurile sunt cartea de vizită 

a oricărei localități. Cum e situația 

în acest sens la Ișcălău?

– Aici e greu. Din Fondul rutier se aloca 
o anumită sumă de bani. Consilierii o 
împărțeau la trei localități și făceau câte 
100-200 de metri de drum în fiecare. 
I-am convins pe consilieri să facem 
câte un drum normal în fiecare sat, pe 
rând. Acum am început lucrările la 
Ișcălău. Apoi, la anul, vom face drum 
la Burghelea, apoi la Doltu. Totodată, 
mi s-a promis că partidul se va implica 
și cu proiecte în drumuri. De asemenea, 
conducerea Partidului „ȘOR” mi-a dat 
asigurări că mai are proiecte mici pentru 
infrastructură, pentru amenajarea 
locurilor de joacă, a unor scene de 
spectacole pentru hram. Sunt sigură că 

la următoarele alegeri Partidul „ȘOR” 
va fi și mai puternic, fiindcă lumea 
s-a convins că e un partid serios și 
realizează tot ce a promis. 

– Cum faceți față pandemiei de 

coronavirus? 

– Am avut două persoane depistate 
pozitiv la Covid-19, una din Ișcălău 
și cealaltă din Burghelea. Lucrau la 
fabrica „Kinder” din Fălești, mulți s-au 
îmbolnăvit acolo. Au stat în carantină, 
s-au tratat la domiciliu. Slavă Domnului, 
nu am avut alte cazuri. Luăm toate 
măsurile necesare pentru a ne proteja. 

- Dna Munteanu, vă mulțumim 

pentru timpul acordat!

Ișcălău, o comună 
condusă de o 
femeie ambițioasă 
Din comuna Ișcălău, raionul Fălești, fac parte trei sate: Ișcălău, Burghelea și 
Doltu, toate trei având în total 2450 de locuitori. În alegerile locale din 2019, în 
funcția de primar al comunei a fost aleasă Galina Munteanu, reprezentantă a 
Partidului „ȘOR”, cu o diferență de 240 de voturi față de concurentul său, care 
a condus anterior primăria. Vă propunem în continuare un interviu cu Galina 
Munteanu, aflată la primul mandat de edil-șef al comunei. 

Pagină realizată de CAROLINA UNGUREANU
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Cea mai numeroasă familie din Moldova
Comuna Doina din raionul Cahul, 

pe lângă faptul că deține cea mai de 

poveste denumire de sat din toată 

lumea, mai este și gazda celei mai 

frumoase familii cu cel mai mare 

număr de copii din Moldova. 17 

copii s-au născut și cresc în familia 

Valentinei și a lui Victor Vihodeț. 

Fiți de acord, aceasta deja nu-i de 

glumă. Or, numai a hrăni și îmbrăca 

această armată de puștani deja e un 

act de eroism. Dar să nu uităm că 

mai e și nevoie să educi acești copii. 

Să-i susții să facă și ei carte, dacă 

vor să-și facă un rost în viață, și să-i 

dai la cale, cum spun moldovenii 

de la țară.

Valentina şi Victor Vihodeț sunt 
tineri, plini de viață, mereu zâmbitori 
şi primitori. „Eu sunt ucrainean 
din Moldova, iar soția mea este 

moldoveancă din Ucraina”, zâmbeşte 
bărbatul.

Zilele încep, în familia Vihodeț, 
dis-de-dimineață. Pentru părinți, 

deşteptarea e la ora 6:00. La ora 6:30, 
băieții mulg vaca, iar fetele mai mari 
îi îmbracă pe cei mici, care merg la 
grădiniță. 

Valentina ne spune că cei 17 copii 
o fac nespus de fericită, dar recunoaşte 
totuşi că e greu. „Dimineața, le fac 
micul dejun, până strâng totul, trec 
câteva ore şi deja trebuie să mă apuc de 
prânz, apoi de cină. Pentru că mă ajută 
copiii, e puțin mai uşor. De fapt, te 
deprinzi şi nu mai observi”, povesteşte 
Valentina, care pare o femeie timidă 
şi blândă. 

Familia Vihodeț așteaptă noul 1 
septembrie cu emoții deosebite, Nu 
întâmplător. În acest an vor păși pentru 
prima dată pragul școlii mezinul, dar 
și un nepoțel. Stranie situație, dar și 
interesantă. Căci Victor și Valentina 
sunt buneii a nouă nepoți. Fetele mai 
mari se căsătoresc și, desigur, preiau 
ștafeta de la mama în perpetuarea 
neamului. Fata cea mai mare are și ea 
deja cinci copii. Familia crește. Iar cu 
ea, și bucuria buneilor. 

Doina, satul cu nume de legendă, neglijat 
de guvernare și de conducerea raionului

Gheorghe BARBĂLATĂ

Numai din acest motiv, al denumirii, 
conducerea raionului ar trebui să aibă 
o atitudine deosebită față de satul 
Doina. Ar trebui, dacă ar avea și ei 
în suflet Doina noastră străbună. Din 
păcate, sufletul consilierilor raionali 
Cahul le este ocupat de interese 
înguste de partid și de grup. 

Doina nu se înscrie în nici un 
grup de interese pentru consiliul 
raional. Președinte al raionului fiind 
un socialist, comuna Doina, care mai 
are în componența sa încă două sate, 
Iasnaia Poleana și Rumeanțev, desigur, 
nu are trecere la șefii raionului. 

Conducerea raionului 
repartizează mijloacele 
de la buget cum ar 
împărți „kulioace” de 
la patron.

L o c u i t o r i i  c o m u n e i  D o i n a 
sunt revoltați  de atitudinea și 
comportamentul autorităților raionale. 
Toate apelurile lor către Consiliul 
raional, făcute încă din noiembrie, au 
rămas fără răspuns. În ajutor le-a venit 
Vadim Fotescu,  deputat al Partidului 
„ȘOR”: a expediat o sesizare adresată 
președintelui raionului Cahul, Marcel 
Cenușa, în care îi cere explicații de 
ce socialiștii distribuie mijloacele 
financiare conform apartenenței 
politice a primarilor. 

„Marionetele din PSRM, care s-au 
oploșit în fotoliile de președinți de 
raioane, luând exemplu de la liderul 
lor, care preferă să „rezolve problemele 
cu ajutorul „kulioacelor”, au încetat să 
înțeleagă cu desăvârșire că bugetul 
raionului nu este al lor personal și ei 
nu au dreptul să distribuie resursele 
financiare în funcție de preferințele 
politice”, a menționat deputatul. 

Socialiștii, surzi chiar și atunci 
când e vorba de copii
Sătenii și-au ales un primar tânăr și 
ambițios, însă el nu face parte din nici 
un partid care se află în capul mesei la 
ședințele Consiliului Raional Cahul. 
Serghei Caramalac, edilul comunei, 
ne-a relatat cu mare tristețe că, din 
cele 11 demersuri adresate consiliului 
raional nici unul nu a fost luat în 
seamă. Nemaivorbind de faptul ca 
aceste solicitări să fie soluționate. 

„Doar un singur exemplu.  Am 
solicitat finanțare pentru instalarea 
unui sistem de încălzire autonomă 
la grădiniță. Nu e vorba de cine știe 
ce mulți bani, dar s-ar fi rezolvat o 
problem stringentă pentru sat. N-a 
fost să fie”, ne spune cu amărăciune 
Serghei Caramalac.  

Comună susținută de Partidul 
„ȘOR” 
În șirul de probleme care urmează a 
fi soluționate cu sprijinul Consiliului 
raional, primarul comunei Doina, 
Serghei Caramalac, a inclus și reparația 
drumurilor, acoperișului  gimnaziului 
din localitate, dar și gazificarea satului. 
Domnia sa, iarăși, așa ca printre altele, 
ne-a comunicat că „gazoductul a ajuns” 
până în satul Badicul Moldovenesc. 
Însă de ani de zile Doina este ocolită 
de către conducerea raionului Cahul.

Noi ne-am luat de-o grijă, a 

continuat primarul, și căutăm soluții 
în alte părți.

„ B u n ă o a r ă ,  s u n t e m  i n c l u ș i 
în proiectul Partidului „ȘOR” de 
iluminare stradală. Suntem convinși 
că, până la sfârșitul anului, străzile 
din cele trei sate ale comunei vor fi 
iluminate. Am mai obținut promisiuni 
de la conducerea Partidului „ȘOR” 
pentru reparația drumurilor”, afirmă 
edilul.

Satul a mai câștigat un proiect 
finanțat prin Programul „DAR 1+3” și 
va fi renovată grădinița. „Nu stăm pe 
loc și cu mâna întinsă la conducerea 
raionului. Ne-am zis că dacă ei nu ne 
vor pe noi, atunci ne vom descurca 
cu ajutorul celor pentru care comuna 
Doina este o localitate cu cetățeni, 
cu oameni, nu cu membri de partid, 
indiferent pentru care partid și-au dat 
votul cetățenii la alegerile locale”, a 
spus la încheiere Serghei Caramalac.

Raionul Cahul se poate lăuda că are în componență un sat cu 
denumirea–legendă Doina. Și este situat acest sat în cel mai înalt 
punct geografic din Moldova. La cea mai mare înălțime deasupra 
nivelului mării. Iată așa. Din satul Doina, dacă nu ar exista văi și 
dealuri, am putea vedea ca în palmă toată Republica Moldova.
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Cu câteva zile în urmă, mi-a 
dat un cunoscut ziarul 
„Pentru popor” și l-am 
răsfoit. Mi s-a părut inte-

resant. Între altele, am descoperit 
că cititorii pot să trimită scrisori la 
redacție, iar cele mai interesante pot 
fi publicate. Am decis să scriu acest 
răvaș, în care să vă povestesc despre 
viața mea de adolescent. 

Pasiunile mele sunt jocurile 
video, filmele, desenul și cititul 
cărților, îndeosebi literatură artistică 
și istorie. În timpul liber, desenez 
caricaturi cu tableta grafică, pe care 
am primit-o de ziua mea, chiar dacă 
nu sunt foarte priceput la desene. 
Doresc pe viitor să progresez cu 
asta și să cunosc mai mulți tineri 
pasionați de desen, cu care am putea 
împărtăși idei și experiențe. Am ex-
pediat redacției un desen de-al meu 
pentru a-l insera în ziar, dacă găsiți 
de cuviință, știind că îi promovați pe 
tinerii pasionați de artă.

Am terminat recent clasa 10-a, 
dar, din păcate, vara aceasta nu voi 
putea ieși foarte des cu prietenii, din 
cauza pandemiei. Cât am stat izolat 
în carantină, am descoperit noi pa-
siuni, precum lectura și muzica. Am 
citit deja o grămadă de cărți, romanul 
meu preferat fiind „O piatră pe cer” 
de Isaac Asimov. În ultima perioadă, 

am început să experimentez tot felul 
de genuri muzicale, precum muzica 
clasică, jazz și hip-hop. Consider că 
orice gen de muzică trebuie ascultat 
și respectat, pentru propria noastră 
cultură generală. Vă recomand și 
vouă să ascultați muzica clasică 
de Beethoven sau Mozart, deoa-
rece se zice că ne relaxează și ne 
îmbunătățește gândirea. 

Nu îmi este ușor să stau închis 
în casă chiar și cu toate activitățile 
mele, dar trebuie să rezist, pentru a 
nu mă infecta cu virusul Covid-19 
și a-mi proteja familia și prietenii. 
Vă recomand și vouă să respectați 
regulile de siguranță și să ieșiți afară 
cât mai rar, chiar dacă sunteți tineri, 
oricum există riscul de a infecta pe 
alții.  Abia aștept să se termine peri-
oada de alertă pandemică și să merg 
să mă distrez cu prietenii fără niciun 
fel de restricții.

Victor ONCEANU, 
Chișinău

Doi urşi stau de vorbă, înainte de 
hibernare şi privesc cum frunzele 
cad din copaci. Unul zice:
- Odată, tot mă trezesc eu mai din 
timp să văd cine lipeste frunzele 
la loc!

Mama: Ai mai pus peştişorului apă 
în acvariu?
Copilul: Nu.
Mama: De ce?
Copilul: Pentru că nu a terminat 
înca apa pe care i-am pus-o luna 
trecută.

Pe terasa unei cafenele, se petrece 
de ceva vreme o scena ciudata: un 
om şi un câine stau față în față, 
având între ei o tablă de şah. Mirat, 
un trecător întreabă:
- Cum, câinele dvs. ştie cu adevărat 
să joace şah?
-Ei, de unde?! E a patra partidă pe 
care o pierde azi!

Un câine se întoarce de la școala 
de dresaj.
Pe drum îşi întâlneşte un prieten 
care îl întreabă:
- Cum a fost la școală?
La care câinele dresat răspunde:
- Am învățat o limbă străină.
- Care? Spune-mi-o şi mie.
- Miau!

De la roată la bicicletă

DIN POȘTA REDACȚIEI

Frământările unui adolescent 
pe timp de pandemie

• Se consideră că banana este primul 
fruct plantat și cultivat de om
• Pe planeta Mercur, o zi durează 
doi ani
• Calendarul se repetă la fiecare 28 
de ani
• Stejarul nu produce ghinde până 
la vârsta de 50 de ani
• Prima cartelă SIM a fost produsă 
în Germania
• Şah-Mat în limba persană înseamnă 
– Regele e mort
• Gravitația Lunii, singurul satelit 
natural al Pământului, determină 
mareele - creşterea şi descreşterea 
nivelului mărilor şi oceanelor de 
pe Pământ
• Din veninul cobrei, unul din cei 
mai veninoși șerpi din lume, se 
obține antidotul pentru mușcăturile 
de șarpe
• Banana este unul dintre cele mai 
benefice fructe, cu un conținut 
impresionant de potasiu, dar si de 
calciu, magneziu sau zinc
• Ciocolata este asemănătoare unei 
otrăvi pentru câini și pisici. Nu este 
recomandat să dai această mâncare 
animalelor tale de companie.
• Diamantele sunt făcute din carbon, 
cel mai cunoscut element chimic. 
Este singura piatră prețioasă compusă 
dintr-un singur element chimic.

JOC
„Găsește cuvin-
tele ascunse,  
pe verticală, 
orizontală  
sau diagonală. 
Succes!”

Aşa cum poate mulți dintre voi 

ştiu, roata a apărut încă din 

Antichitate, în vechiul Sumer. În 

limba română cuvântul „roată“ 

provine din latinescul „rota“, o 

extindere a rădăcinei „ret“ care 

înseamnă „a se învârti“.

Cele două roți care se învârt 
şi  formează ansamblul numit 
„bicicletă“, în mod surprinzător, au 
fost reprezentate pentru prima oară 
pe un vitraliu al bisericii Stoke Poges 
din Anglia. Acest vitraliu datează 
din 1642, însă nu s-a găsit nici un 
document care să ateste existența 
acestui vehicul – abia după anul 
1790 se întâmplă acest lucru.

După acest an, bicicletele au 
fost comercializate, nemaifiind 
considerate o invenție extravagantă. 
Un prim astfel  de model  l -a 
reprezentat celeriferul, care mai 
târziu a fost numit velociped. 
Inventat de contele de Sivrac în 
1791, bicicleta din lemn dobândeşte 
porecla „calul de lemn“. Cel care se 
urca pe un astfel de „cal“, ei bine, 
trebuia să se împingă cu propriile 

sale forțe, folosindu-se de sol, ca mai 
apoi să se oprească atunci când dorea 
să vireze. Avea şi un motiv întemeiat 
– acest model nu era prevăzut cu un 
mecanism de direcție.

Această perioadă de copilărie a 
bicicletei a fost un prilej de distracție 
pentru cei care o achiziționau, dar şi 
una de accidente frecvente. Cazurile 
care înregistrau şi răniți, respectiv 
trecătorii, se corectau prin amenzi, 
fiind considerate delicte de ciclism. 
Acum nu mai este vorba de aşa ceva, 
ba chiar sună pueril pentru noi.

Prima bicicletă ce putea fi ghidată 
a fost inventată 26 de ani mai târziu, 
de Baronul von Drais Sauerbrun, 
care a numit-o bicicleta Draisienne, 
după numele său. Cu un cadru de 
lemn, spițe cu bandaje metalice şi 
roți foarte mari, în curând modelul 
a devenit popular în Europa. În 
Anglia, căpătase deja porecla „calul 
de bătaie“, expresie care ne este 
cunoscută şi nouă şi care ne indică 
un obiect sau o persoană folosită 
foarte mult. (dar să ne limităm la 
obiecte!)

Ca orice produs, Draisiene s-a 
demodat, producția sa a încetat după 
un sfert de secol.

Un pas important în evoluția 
bicicletei l-a făcut un scoțian fierar, pe 
numele său Kirkpatrick Macmillan, 
care a introdus pedalele la acest 
vehicul. În 1860 s-au introdus 
bicicletele cu pneuri de cauciuc, spițe 
metalice. Viteza acestora crescând 
tot mai mult, au fost necesare frânele.

Tot în această perioadă apare 
velocipedul inventat de francezi, o 
bicicletă cu roți inegale.

CURIOZITĂȚI
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Kenken

Regula jocului:
Jocul Sudoku presupune completarea careului alăturat după o 
singură regulă: orice rând, orice coloană şi orice pătrat de 3x3 
căsuțe să conțină o singură dată fiecare cifră cuprinsă între 1 şi 
9. Sudoku e un joc logic şi nu este nevoie de matematică pentru 
rezolvarea jocului.  Succes!

În ce constă jocul? 
Î n  c o m p l e t a r e a  c u  c i f r e  a 
unui pătrat care este împărțit 
în mai multe celule. Numărul 
celulelor (pătrățelelor) este egal 
pe orizontală şi verticală, ca şi la 
Sudoku. De altfel, există jocuri de 
3x3 celule, dar se poate ajunge şi 
la 9x9 sau chiar mai mult.
Sarcina pusă în fața jucătorului este 
de a completa acest pătrat cu cifre, 
doar că trebuie să respecte nişte 
reguli la completarea celulelor.
Iată-le:
1. Orice rând – atât pe orizontală, 
cât şi pe verticală – va conține o 
singură dată o cifră, care porneşte 
de la 1 şi este egală cu numărul de celule din 
rând. De exemplu: dacă jocul este un pătrat 
de 3x3 celule, atunci la completarea rândului 
vor fi folosite cifrele 1,2,3).
2. Se va ține cont că anumite celule sunt 
grupate printr-o linie îngroşată, iar în colțul de 
sus al unei celule este scrisă o cifră şi semnul 
+ sau -. Aceasta înseamnă că, la completarea 
celulelor grupate, va trebui să selectați acele 
cifre care vor face posibil ca în urma efectuării 
operației indicate să obținem rezultatul 
indicat prin mica cifră din colț. 
Mult succes!

Sudoku

Rezolvarea jocului

Fabulist francez
...

MĂRI- 
NIMOS

LICHID 
FIZIO-
LOGIC

A SE 
HRĂNI

RAȚII

MUTARE 
DUBLĂ  
LA ȘAH

SCAUN 
HIPIC

LUMINA DE 
LA RĂSĂ-

RITUL 
SOARELUI

ÎNTINS  
PE PÂINE

CORINA 
TURCU

CÂINII 
DELTEI

MULȚIME

MAGAZIA
VAPO- 
RULUI

ANIMAL 
MARIN

CONDU-
CĂTOR 
DE OȘTI

DISTAN-
ȚAT ÎN 
TIMP

A 
TĂGĂDUI

ACEIA 
(POP.)

CARO!

ELEMENT 
DE INTE-

RIOR
PREFIX 
PENTRU 

ZECE
DE ACORD

VĂGĂUNĂ

CÂINE DE 
VÂNĂ-
TOARE

PORNIRE 
ÎN ZBOR
PRĂJI- 
TURĂ  

CU NUCA

BIANCA 
TURCU

CONVE-
NABIL

TRAN-
ZACȚII 
FINAN- 
CIARE

VÂRSTĂ
SE ȚIN 
LANȚ

SIMBOL 
FEMININ

MATĂ

ÎN CERC!

CONDUCE 
FLOTA

CAPITALA 
GRECIEI

LICHID 
DULCE

MĂSURA 
LUI CUZA

ATINS  
LA FAȚĂ!

PLECARE 
ÎN CURSĂ

BLANA OII

12 LUNI

MASIV 
CARPATIN

DISTAN-
ȚATE

OAMENI 
CITIȚI

FĂCUTE 
CU 

SUTELE
UNIT

100 M.P.
SALVA-
TOR DE 
LA ÎNEC

SUVERAN 
ARAB

SOLO  
DE TROM-

PETĂ

RUCTUL 
PĂCA- 
TULUI

LA REVE-
DERE(!)

A INHALA 
AER

INDIFE-
RENȚĂ

SE 
ȚINE LA 

DISTANȚĂ

Fabulist francez

7 2 4
1 9 2

6 2 1 9 5
7 9 2 5

1 8 3
5 4

3 7 6
7 3 8

2
7 6 9 4

9 2
8 3 5 9 4

1 3
1 5

1 9 6 3
9 3 1 6
6 5 4

Acum câteva săptămâni, am vizitat 

Muzeul din curtea lui Gheorghe 

Odovicenco. Recunosc că îmi 

doream de multă vreme să fac acest 

lucru, dar se găseau mereu motive 

de amânare. Auzisem de la niște 

colegi că sunt în muzeu exponate 

interesante despre istoria noastră 

din diverse perioade, susținute 

cu dovezi arheologice, cu probe 

numismatice, cu informații din alte 

domenii. 

M-a impresionat în primul rând 
faptul că un simplu pensionar, din 
proprie inițiativă, a organizat în 
propria gospodărie un asemenea 
muzeu. Am aflat despre  conducătorii 
fostei Uniuni Sovietice, dar și ai 

Republicii Moldova. M-a copleșit 
faptul că Gheorghe Odovicenco, 
pr in  exponatele  adunate ,  nu 
dezbină societatea, dar dimpotrivă, 
o consolidează. Am înțeles că istoria 
trebuie știută așa cum este ea, nu 
inventată și născocită după bunul 
plac al politicienilor.

Care este mesajul pentru public 
atunci când expui într-un muzeu 
obiecte de cultură din istoria acestui 
popor? Ce dorești să transmiți 
pr in  in termediul  por t re te lor 
conducătorilor statului? Ce vrei 
să comunici publicului larg prin 
expunerea drapelelor care, în diferite 
perioade, ne-au reprezentat țara. Care 
este mesajul pentru copiii noștri sau 
pentru adolescenții care vizitează 

acest muzeu? Ce le arătăm noi despre 
istorie?

Eu am învățat că, de câte ori istoria 
„se discută”, se nasc conflicte. Din acest 
motiv, poate că trebuie să încetăm a mai 
confunda istoria cu filosofia istoriei și 
ar trebui să lăsăm dreptul ei de a fi, 
nu o disciplină, ci o „știință” aproape 
exactă, care livrează prezentului nu 
viziuni, ci dovezi, nu idei sau concepte, 
ci doar cel mult ipoteze.  Doar în acest 

fel istoria poate contribui la sănătatea 
națiunii. Poate educa generația tânără.

Păcat că administrația locală nu 
se interesează de muzeul fondat de 
un simplu pensionar și nu contribuie 
cu nimic la dezvoltarea lui. Consider 
că, dacă ar fi mai mulți cetățeni ca 
Gheorghe Odovicenco, societatea 
noastră ar fi mai bună. 

Ghenadie GALUPA, 

Ungheni

DIN POȘTA REDACȚIEI

Muzeul din orașul Ungheni,  
în curtea unui pensionar
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În această vară, interpretul Ionel Istrati are 

ocazia să retrăiască momente de neuitat în 

sânul naturii, în curtea casei bunicii sale. 

Izolarea înseamnă pentru el o pauză în care 

se poate bucura mai mult de membrii familiei. 

Mărturisește că altădată copiii știau să se bucure 

de lucruri mărunte. 

„Nici un loc nu este ca acasă, cu excepția locuinței 
bunicii. Îmi aduc aminte cu mare nostalgie despre 
zilele din copilărie. Băteam mingea, jucam tot felul 
de jocuri şi timpul trecea fără să-l simt. Pe vremea 
aceea nu ştiam ce înseamnă calculator, tabletă sau 
telefon. Nimeni nu avea nici un dispozitiv electronic 
și toată lumea se simțea bine. Satul meu natal este 
centrul lumii mele interioare”, a mărturisit Ionel 
Istrati. 

În același timp, artistul s-a pregătit intens 
pentru data de 4 iulie, când a avut loc un spectacol 
deosebit pe aerodromul sportiv de la Vadul lui 
Vodă. Este primul concert drive-in din Republica 
Moldova. Aerodromul s-a transformat într-o 
parcare de concert, iar spectatorii vor urmări 
evenimentul din mașină. Concertul se numește 
„Moldova mea”, iar protagoniști au fost Ionel Istrati, 
Constantin Moscovici, Alex Calancea&Lupii și Vali 
Boghean&Band.

Anul 2020 este declarat în Republica Moldova drept 

„Anul lucrătorului medical”. În premieră, interpreți 

și actori moldoveni, vocaliști și instrumentiști, au 

lansat o odă dedicată medicilor, în special, celor 

care luptă în prima linie pentru a salva viețile 

oamenilor bolnavi de COVID-19. 

Muzica acestui imn al neobosiților „Îngeri 
cu halate albe” îi aparține compozitorului Oleg 

Baraliuc, iar versurile sunt scrise de Marina 
Morozniuc Adam. 

Piesa are și un videoclip care poate fi urmărit 
pe Youtube, iar din echipa care a lucrat la acest 
proiect fac parte: Andrei Porubin, Tatiana Heghea, 
Constantin Moscovici, Roman Iagupov, Aura, 
Larisa Busuioc, Aurel Chirtoacă, Geta Burlacu, 
Gheorghe Țopa, Aliona Triboi și Igor Rusu.

„Îngeri în halate albe”

Secretele 
frumuseții 
Sofiei Rotaru
Sofia Rotaru își uimește fanii prin felul în care arată. Menține 

cu regularitate legătura cu admiratorii săi prin intermediul 

rețelelor de socializare și le pune la dispoziție câte o fărâmă 

din viața ei artistică, dar și din viața privată. 

Îi place să poarte hainele brodate la mașină, tradiționale în unele 
zone ale Ucrainei, și o asemenea piesă vestimentară se potrivește 
foarte bine cu grădina ei splendidă. Se pare că scurgerea timpului 
nu este o piedică în viața artistei. La cei 73 de ani împliniți, Sofia 
Rotaru are o ținută de invidiat și poate fi considerată un exemplu 
de frumusețe, feminitate, delicatețe și bun gust. 

„Zâmbiți mai mult, dăruiți celor din jur bucurie și bună 
dispoziție”, este sfatul vedetei în aceste vremuri când emoțiile 
pozitive sunt la mare căutare. Sofia Rotaru locuiește împreună cu 
familia ei la Kiev. 

Artiștii știu să fie creativi și aproape de publicul 

lor chiar și în aceste vremuri în care nu se 

pot întâlni în sălile de spectacole. Bunăoară, 

Loredana Groza vine pe pagina sa de facebook 

în fiecare vineri cu un nou dar muzical, o piesă 

extrasă de pe albumul „Agurida”, și consideră că 

fiecare zi pe pământ este o zi bună. 

De peste trei decenii, Loredana ocupă un 
loc special în istoria muzicii românești. Cea mai 
tânără câștigătoare a festivalului de muzică ușoară 
de la Mamaia, autoare a zeci de hituri, este mereu 
capabilă de a-și reinventa sunetul. Iată de ce a 
acceptat să fie parte din proiectul online „Muzica 
de pe canapea”. 

Este un concert live acustic susținut de acasă 
pentru cei care-și doresc să se bucure de artă chiar și 
la distanță. Accesul la eveniment nu este condiționat 
de cumpărarea unui bilet. Biletul este însă un gest 
voluntar de apreciere și susținere pe care îl poate 
face oricine pentru cei care urcă pe scena de acasă. 

Primul concert 
DRIVE-IN  
din Moldova

„Muzica de pe canapea”


