
ISSN 1857-2472

9  7 7 1 8 5 7   2 4 7 2 0 7

32 PAGINI 
PREŢ - 6 LEI

EURO  22.4273
USD  20.0583

MINIM + 9 0C
MAXIM + 22 0C

10 V Sf. Sfinţii Mc. Timotei; 
Sf. Mc. Alexandru şi Antonina 
(Dezlegare la peşte) 11 S Sf. 
Ap. Bartolomeu şi Barnava; 

12 D Sf. Cuv. Onufrie cel 
Mare şi Petru Athonitul 
(Rugăciunea lui Iisus) 13 L Sf. 
Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. 

Levcosiei din Cipru 14 M Sf. 
Prooroc Elisei; Sf. Metodie, 
Patr. Constantinopolului; 
15 M Sf. Prooroc Amos; Sf. 

Mc. Isihie; (Dezlegare la 
peşte) 16 J Sf. Tihon, Ep. 
Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. 
Marcu 

Unicul Ziar Naţional E timpul să ştii

Fondator: Constantin Tănase

ANUL XV, NR.23 (2157)

VINERI, 17 IUNIE 2016
RESPONSABIL DE EDIŢIE: 

ION MACOVEI

www.timpul.md 
e-mail: secretariat@timpul.md

10 - 17 iunie 2016

ZIARUL TIMPUL – 
ZIARUL SĂPTĂMÂNII
în toate oficiile poștale ale ÎS „Poșta Moldovei”

8-9

7

Soldații ruși vor să 
plece din Moldova
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Preşedintele Comitetului de Conducere 
al Moldova Agroindbank, Serghei Cebo-
tari, a fost decorat cu medalia Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), care a fost 
emisă într-o ediție limitată cu ocazia exclu-
sivă – celebrarea a 70 de ani de la crearea 
primelor institute de cercetări ştiinţifice din 
ţară. AŞM a organizat miercuri o ceremonie 
oficială, la care au participat administraţia 
Academiei de Ştiințe, savanți, academici-
eni şi oaspeți de onoare, inclusiv laureaţii 
prestigiosului premiu al instituției. Printre 
oaspeți a fost prezent preşedintele Moldova 
Agroindbank, Serghei Cebotari.

Potrivit preşedintelui AŞM, Gheorghe 

Duca, medalia a fost conferită lui Serghei 
Cebotari pentru contribuția sa la „constru-
irea punților între comunitatea ştiințifică şi 
mediul de afaceri din Moldova”.

„Suntem extrem de recunoscători pen-
tru contribuția semnificativă a Moldova 
Agroindbank şi cea personală a preşedin-
telui Comitetului de Conducere, Serghei 
Cebotari, în organizarea evenimentului 
care a avut loc recent, cu ocazia celei de-a 
55-a aniversare a Academiei de Ştiințe a 
Moldovei şi celei de-a 70-a aniversări de 
la crearea primelor institute de cercetări 
ştiinţifice din ţară. 

Serghei Cebotari a fost decorat 
pentru construirea punţilor 
de parteneriat între mediul de 
afaceri și comunitatea știinţifică
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Fragment din cartea 
„Blestemul de a fi”, 2009 

Apropo de votul uninominal    
Preşedintele României, Traian 

Băsescu, s-a adresat cu un mesaj în 
camerele reunite ale Parlamentului, 
un mesaj care a declanşat o adevă-
rată tornadă în sânul clasei politice 
româneşti. Cititorii noştri, care 
cunosc ce se întâmplă astăzi în viața 
politică românească, mă scutesc de 
sarcina de a intra în subiectul dat.    

Iată, pe scurt, esența demersului 
lui Traian Băsescu: „În prezent, 
asistăm la victoria interesului de 
partid asupra interesului public, 
iar acest lucru trebuie de privit cu 
îngrijorare, cu atât mai mult cu 
cât aşteptările de la clasa politică 
românească sunt altele în prezent. 
În lipsa unei măsuri imediate de 
reformare a clasei politice, există 
riscul pierderii totale a încrederii în 
clasa politică, precum şi riscul unui 
vot de blam generalizat la adresa 
pol it ic ien i lor româ n i . Trebu ie 
schimbată percepția că, în ciuda 

procesului accelerat de reformare 
a României, politicienii încearcă 
să se sustragă acestui proces. Voi 
declanşa un referendum prin care 
să solicit românilor să opteze pentru 
introducerea votului uninominal”.    

Indiscutabil, toate tezele lui Bă-
sescu sunt valabile şi pentru clasa 
politică de la Chişinău: avem o clasă 
politică ticăloşită, preocupată de 
interesele proprii, nu de interesul 
public, o clasă politică egoistă, care 
nu reprezintă interesele electoratu-
lui, ale societății în general, ci ale 
unor grupări oligarhice şi mafiote. 
Actuala clasă politică moldoveană 
de la guvernare a creat un sistem 
politic mafiotizat, sistem ce permite 
alianțe nocive, coaliții transpar-
tinice mafiotizate şi avansarea în 
prim-planul scenei politice a unor 
indivizi după care plâng toate puş-
căriile din R. Moldova. Coaliția 
roş-oranj din 4 aprilie 2005 a de-

monstrat până la ce grad se poate 
ticăloşi o clasă politică mafiotizată, 
ruptă de interesul public, aleasă de 
„spiskă” (liste de partid), pe care 
n-o costă absolut nimic să-şi trădeze 
electoratul.   

Pentru reformarea clasei politi-
ce Băsescu propune introducerea 
votului uninominal. Este votul 
uninominal un panaceu şi pentru 
R. Moldova? Experiența a trei par-
lamente reclamă în mod imperativ 

modificarea actualului sistem elec-
toral şi demonstrează că introdu-
cerea votului uninominal ar putea 
duce la reformarea din temelii a 
clasei politice. În parlamentele care 
se obțin din votul pe liste de partid 
vin cete întregi de „aleşi ai poporu-
lui” de care poporul nu are habar 
cine sunt. Aceşti „aleşi” nu au nicio 
realizare în spatele lor, nu au nici 
un proiect politic şi formează două 
„entități” distincte: cea a cuvânto-
logilor de meserie, a demagogilor 
şi cea a majorității mute. Această 
majoritate mută se ascunde în spa-
tele demagogilor şi votează precum 
le cer aceştia. Întrebați-i pe bieții 
țărani, care i-au votat pe comunişti, 
pe câți dintre deputații comunişti îi 
cunosc? Îi numeri pe degete.   

Ajunşi în Parlament, aceşti „aleşi 
ai poporului” devin o masă mută, 
docilă – o maşină de vot. Principala 
lor misiune în Parlament e să voteze 
legi pe care nici nu le citesc – căci 
unii nici nu le pot citi! – să părăseas-
că sala când face declarații opoziția, 
să demonstreze tupeu bolşevic şi 
dispreț față de ceea ce se numeşte 

cultură generală, cultură politică şi 
democrație.    

Votul uninominal ar „cerne” lis-
tele, ar permite să vină în Parlament 
personalități integre, cu mâinile 
curate şi cu gândire proprie, ar li-
mita puterea absolută a liderilor de 
partide asupra deputaților din frac-
țiunile lor, ar stimula inteligența, 
competiția de idei, ar responsabiliza 
deputații în fața electoratului, ar 
deplasa accentul de pe interesul 
de partid pe interesul public şi i-ar 
scoate din competiție pe politici-
enii ticăloşiți, care nu ar ajunge 
niciodată în Parlament dacă ar ieşi 
în circumscripții, la o confruntare 
deschisă cu oamenii.   

Doresc l ider i i par t idelor, în 
primul rând, ale partidelor de la 
guvernare de la noi, introducerea 
votului uninominal? Nu, fiindcă 
votul uninominal i-ar lăsa pe dru-
muri. La Bucureşti, Băsescu a rupt 
pisica. Cine o va rupe la Chişinău?    

Constantin Tănase   
16 februarie 2007 

Aceste premii sunt acor-
date unui cerc restrâns de 
oameni, care au fost aleşi 
reieşind din contribuția lor la 
dezvoltarea comunității ştiin-
țifice, precum şi la construirea 
punților de parteneriat între 
oamenii de ştiință şi mediul 
de afaceri din ţară”, a spus 
Gheorghe Duca.

Preşedintele MAIB, la rân-
dul său, a mulțumit conducerii 
Academiei de Ştiințe pentru 
un premiu atât de important 
şi prestigios.

„În primul rând, aş dori 
încă o dată să felicit întrea-
ga comunitate ştiințifică cu 
ocazia evenimentelor sem-
nificative şi să le mulțumesc 
oamenilor de ştiință pentru 
muncă, pentru contribuția lor 
la dezvoltarea ştiinței şi pro-

Serghei Cebotari a fost decorat pentru 
construirea punţilor de parteneriat între mediul 
de afaceri și comunitatea știinţifică

movarea imaginii Republicii 
Moldova în străinătate, pentru 

aportul adus la dezvoltarea 
social-economică a țării”, a 
spus Serghei Cebotari.

Reamintim că la sfârşi-
tul săptămânii trecute, cu 
s u p o r t u l  B C  „ M o l d o v a 
Agroindbank ” SA, au avut 
loc manifestări de amploa-
re dedicate celei de-a 55-a 
aniversări a Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei şi celei de-a 
70-a aniversări de la crearea 

primelor institute de cerce-
tări ştiinţifice din ţară. Ziua 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei a întrunit înalţi oficiali 
de stat, administraţia AŞM, 
distinşi cercetători, savanţi şi 
academicieni, reprezentanţi 
ai conducerii BC „Moldova 
Agroindbank” SA. În cadrul 
ceremoniei oficiale, M AIB 
a înmânat academicianului 
Ion Tighineanu Premiul AŞM 
„Dumitru Ghiţu”, iar tânărul 
savant Ianoş Coreţchi, doctor 
în ştiinţe medicale, a primit 

din partea băncii Diploma 
pentru realizări în domeniul 
asigurării sănătăţii. Premiul 
a fost însoţit de o monedă 
comemorativă de argint, din 
tezaurul Moldova Agroind-
bank. Moneda „A. Lupan – 
100 de ani de la naştere” din 
seria „Personalităţi” a fost 
emisă în 2012 şi este dedica-
tă lui Andrei Lupan - poet, 
dramaturg, eseist, publicist 
şi om de stat din Republica 
Moldova, membru titular al 
Academiei de Ştiinţe a RSS 

Moldoveneşti, al cărui nume 
îl poartă astăzi Biblioteca Şti-
inţifică Centrală AŞM.

Susţinerea programelor de 
cercetare şi de învățământ face 
parte din politica de respon-
sabilitate socială a Moldova 
Agroindbank. Pe lângă finan-
țarea acestor programe, banca 
aduce o contribuție directă la 
construirea societății bazate 
pe cunoştinţe, prin lansarea 
pe piaţă a produselor şi servi-
ciilor bancare inovative şi înalt 
tehnologizate.
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