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Totuşi, lovitură de stat
Oricât ar părea de paradoxal,
există protestatari care nu numai
că nu au avut de suferit de pe urma
evenimentelor din 7 aprilie, ci dimpotrivă, au fost premiaţi de autorităţile comuniste pentru prestaţia de
care au dat dovadă. După consumarea manifestaţiilor anticomuniste, ei
au plecat peste hotare pentru a se
relaxa la staţiuni balneo-climaterice
încă înainte de a-şi lua concediu
primăvara trecută Vladimir Voronin.

Voronin îşi
caută azil politic?
Astăzi, fostul preşedinte e din
nou în vacanţă peste hotare. Numai
că motivul pare să fie altul. După
7 aprilie el s-a dus la băi de plăcere, astăzi însă, se pare, de scârbă.
Nimic nu oglindeşte mai bine panica
în care intră acum comuniştii decât
tentativa unui Iacob Gumeniţă de a
se ascunde de justiţie prin saloanele
de spital. E un vechi obicei sovietic
de a invoca probleme de sănătate
pentru a scăpa de pedeapsă.
Se va întoarce Voronin acasă
sau va da bir cu fugiţii? Cred că va
reveni. Nu are unde se refugia. E
puţin probabil să-i ofere vreo ţară
azil politic.
Oricum, guvernanţii se scarpină
pentru a calma senzaţia de mâncărime pe care le-o provoacă ultimele
dezvăluiri. Se multiplică informaţiile care arată că, sub acoperirea
tulburărilor de la 7 aprilie 2009, s-a
urmărit o răsturnare politică de
proporţii. Numai că lovitura de stat
a fost pusă la cale nu de opoziţie,
după cum insinua fostul preşedinte,
ci de puterea comunistă.

Pentru ce au fost
răsplătiţi luptătorii
de la usefs?
Deşi ancheta trenează, există
deja suficiente elemente care îi
inculpă pe comunişti. Iată doar
câteva dintre ele.
Primul. În ajunul protestelor,
forţele poliţiei, inclusiv comandoul Fulger, au fost evacuate din
Chişinău sub pretextul că ar urma
să fie întărită paza sectoarelor electorale din provincie. Astfel, capitala
a rămas fără protecţie. Cu alte
cuvinte, ordinea publică din oraş a
fost perturbată cu bună ştiinţă de
oficialităţile comuniste.
Al doilea. În seara zilei de
7 aprilie, s-a tras cu automatul
Kalaşnikov în ambasada SUA. Cum,
potrivit colonelului Cosovan, cu
arme de foc a fost dotată în această zi doar brigada Fulger, miroase
a diversiune politică în care sunt
implicate forţele de ordine.
Al treilea. Dacă ar fi s-o credem pe Zinaida Greceanâi, poliţia,
în cazul în care manifestanţii ar fi
încercat să intre în Casa Guvernului,
urma să folosească împotriva lor
cartuşe de luptă, nu oarbe. Astfel,
doar unul din cele trei sedii principale ale puterii trebuia să fie apărat cu
arme de foc. De unde şi concluzia
că Voronin a cedat în mod deliberat
şi provocator clădirea Parlamentului şi palatul prezidenţial pentru a fi
devastate. De ce? E clar. Ca să aibă
ulterior posibilitatea să acuze opoziţia de violenţe şi uneltiri duşmănoase contra statului.
Al patrulea. Faptul că
ambasadorul Rusiei la UE, Vladimir
Cijov, la doar o oră de la arborarea
tricolorului pe sediul Preşedinţiei, a
acuzat Bucureştiul, înaintea autorităţilor moldovene, de organizarea
unui lovituri de stat la Chişinău,
dovedeşte că la mijloc a fost o conspiraţie antidemocratică, antiromânească şi antioccidentală temeinic
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pregătită din timp. Moscova i-a cerut, pesemne, lui Voronin, constituirea pe malul drept a unui nou stat
care ar arde din capul locului toate
punţile înspre Vest, acest lucru fiind
o condiţie preliminară a reglementării transnistrene.
Al cincilea. Declaraţia de
independenţă, în mod normal, nu
avea cum să fie distrusă. Până şi la
Chişinău, actele de stat de maximă
semnificaţie sunt protejate suficient
de bine de incendii sau alte calamităţi. De aceea, documentului în
cauză, care avea valoare de simbol,
i s-a dat foc cu bună ştiinţă. Noua
republică autoritară, pe care Voronin
urma s-o croiască după calapodul
rusesc, nu avea nevoie de un act
emanat de Mişcarea de Eliberare
Naţională şi de aceea a fost ars.
Al şaselea. Persoane dubioase care au arborat drapele sau
au fost văzute distrugând bunuri în
cele două sedii oficiale nu au păţit
nimic. Nu au fost nici reţinute şi
nici trase la răspundere. În schimb,
deja în noaptea de 7 spre 8 aprilie,
în plină stradă, erau arestaţi, ca
apoi să fie torturaţi şi judecaţi în
comisariatele de poliţie, tineri şi
tinere a căror vina nu era probată.
E un fapt care demonstrează că
autorităţile au infiltrat provocatori
în mijlocul protestatarilor pentru ca
o manifestaţie politică paşnică să
degenereze în violenţe.
Al şaptelea. La 7 aprilie 2009,
printre demonstranţi s-au aflat şi
studenţi de la Universitatea de Stat
de Educaţie Fizică şi Sport. Unii
dintre ei au venit, desigur, ca şi mulţi
alţii, din îndemnul inimii pentru a
protesta contra fraudelor. Cum se
face însă că mai mulţi sportivi de
la USEFS, mai cu seamă cei care
practică luptele şi boxul, ulterior nu
numai că nu au fost luaţi în colimator de poliţie, ci din contra, au fost
trimişi la odihnă peste hotare pe
cheltuiala statului? Pentru ce oare
au fost răsplătiţi generos cu un
sejur? Oare nu pentru faptul că se
numărau la 7 aprilie printre mascaţii
bine echipaţi care au forţat intrarea
în sediile Parlamentului şi Preşedinţiei, vandalizându-le în mod premeditat şi riguros organizat? La aceste
şi alte întrebări va trebui să răspundă, fireşte, ancheta judiciară.

În balta transnistrizării
Până una-alta, un lucru este
limpede. Voronin şi alţi înalţi demnitari au minţit de au îngheţat apele.
Astăzi însă, când adevărul despre
protestele de acum un an iese la
iveală, aceştia caută cu disperare
să scape basma curată. Atâta doar
că până şi minciuna lor demască o
conspiraţie eşuată lamentabil.
Este tot mai evident faptul că
urzeala fostului preşedinte şi a
acoliţilor săi din aprilie 2009 a avut
soarta jalnică a GKCP-ului sovietic din august 1991. S-a încercat
demonizarea opoziţiei democratice
pentru a o anihila în zilele imediat
următoare prin represalii metodice şi a netezi astfel drumul spre
un referendum care ar fi condus
la instaurarea oficială la Chişinău
a unui sistem politic total diferit
de cel actual. Cu un imn şi cu un
drapel nou, dar şi cu o altă filozofie
de stat ce ar fi semănat ca două
picături de apă cu simbolurile şi
ideologia administraţiei separatiste
de la Tiraspol, Voronin ar fi forţat
transnistrizarea Basarabiei.
Noul regim şi-ar fi revendicat
originile de la republica autonomă
sovietică socialistă moldovenească.
Balta, capitala acesteia din urmă,
urma să constituie punctul de convergenţă dintre Chişinău şi Tiraspol
care ar fi readus cele două maluri ale
Nistrului sub umbrela Kremlinului.

Nu amâna pe mâine ceea ce
vrei să cumperi astăzi
Deja de mai mulţi ani moldovenii au acceptat ideea de a
lua un credit. O lume întreagă
o face şi noi putem să ne bucurăm de avantajele procurării
imediate a unui bun, a unui
automobil acum, şi nu peste
5 ani, a împlinirii visului de a
avea o locuinţă proprie şi, de
ce nu, de a merge în vacanţă
în sezonul potrivit.
Despre oferta de credite,
particularităţi şi sfaturi utile
discutăm cu Sergiu Botnariuc,
şeful Direcţiei Pieţe şi Produse a Departamentului Strategie şi Marketing al Mobiasbancă – Groupe Société Générale.
— Care este oferta de credite
pentru persoane fizice a Mobiasbancă?

Am început primii activitatea
de creditare a persoanelor fizice
în anul 2003. Avem deja o experienţă de 7 ani şi suntem mândri de
faptul că circa 50% din creditele de
consum din Moldova sunt oferite
de către banca noastră. Lucrăm în
strânsă colaborare cu clienţii noştri
şi am determinat necesităţile şi
aşteptările lor, căci orice credit are
la bază o necesitate.
Toţi visăm să avem propria
locuinţă. Pentru procurarea
imobilului este nevoie de o sumă
importantă de bani, clientul poate
opta pentru un credit ipotecar pe
un termen îndelungat, cu gaj, de
până la 10 ani. Pentru procurarea
unui autovehicul puteţi solicita un
Credit Auto. Pentru sume mai mari
de bani clientul poate alege un
credit Prosper, dar pentru aceasta
el are nevoie de o asigurare (gaj,
fidejusiune).
Cele mai populare credite sunt
cele pentru nevoi personale. Pentru
procurarea bunurilor de larg consum şi a serviciilor de la comercianţi, oferim creditul Retail — avem
peste 250 de parteneri: întreprinderi specializate în comercializarea
mărfurilor şi prestarea serviciilor,
agenţii de turism. Gama produselor
şi serviciilor propuse în credit este
foarte variată — de la electrocasnice, mobilă, materiale pentru construcţie, piese pentru automobile,
până la saloane de frumuseţe, săli
de fitness...
Recent, Mobiasbancă a dublat
suma maximă pentru acest tip de
credit până la 60 000 lei, o ofertă
unică pe piaţa noastră. Pentru
nevoile personale, fără indicarea
destinaţiei creditului, puteţi opta
pentru un credit foarte simplu în
abordare — creditul TO-TO, plătind
lunar o sumă constantă de bani.
Şi, deoarece am fost primii
pe piaţă şi la capitolul carduri de
credit, vă prezentăm cardul de credit de tip NEOS cu limita de credit
de până la 30 000 de lei. Este un
instrument uşor, modern şi foarte
apreciat de clienţi. El vă permite
să extrageţi suma dorită la orice
bancomat , la orice oră sau să achitaţi bunurile şi serviciile la orice
magazin.
— Care sunt condiţiile pe care
trebuie să le respecte o persoană fizică pentru a putea
lua un credit?

Pentru a putea primi un credit
de la bancă, solicitantul de credit
trebuie să aibă un venit lunar stabil, ceea ce presupune să fie angajat
în câmpul muncii. Veniturile
trebuie să-i permită să-şi acopere
cheltuielile curente, iar partea ce-i
rămâne să fie îndreptată pentru
achitarea creditului.
Dacă un angajat are salariul de
2500 lei, banca va putea oferi persoanei în cauză un credit, în care
rata lunară de achitare nu va depăşi
suma de 1100–1250 lei. Astfel, dacă
transformăm rata lunară în suma
totală a creditului de rambursat,
clientul poate obţine un credit în
valoare de peste 10 000 lei pe termen de un an. La estimarea sumei
maxime a creditului ce poate fi
contractat se va lua în considerare
venitul cumulat al familiei.
— Care este dovada venitului
lunar stabil al potenţialului
client şi dacă pot fi luate în
consideraţie şi alte surse de
venit în afară de salariu ?

Orice cerere de credit este
analizată în baza certificatului de
la locul de muncă al clientului în
care este indicat salariului său.
Însă, după cum a fost menţionat, la
determinarea sumei maxime a creditului ce poate fi oferită clientului,
se analizează veniturile cumulate
ale membrilor familiei. Deci vor fi
necesare certificatele de la locul de
lucru ale membrilor familiei.
În unele situaţii pot fi solicitate alte acte ce ar putea confirma
existenţa şi provenienţa unor surse
de venit suplimentare (pensii, transferuri de peste hotare, venituri din
contracte de arendă, dividende sau
din alte surse de venituri).
— Ce poate fi gajat pentru a beneficia de un credit?

Ca gaj pot servi: bunuri imobile, mobile, depozite la termen,
valori mobiliare (obligaţiuni de stat
sau acţiuni).

— Care este dobânda pe care o
achită solicitanţii de credite?

Rata dobânzii la credite este
strâns legată de tendinţele pieţei
financiare din ţara noastră, inclusiv de rata de refinanţare a Băncii
Naţionale. În prezent, suntem
martorii unei uşoare diminuări a
dobânzilor pe piaţă, noi străduindu-ne, la rândul nostru, să oferim
cele mai avantajoase condiţii pentru clienţi.
Dobânzile la credite variază
în funcţie de destinaţia creditului
şi termenul acordat. De obicei, creditele fără asigurare au o dobândă
mai ridicată şi un termen mai restrâns, iar creditele pe termen lung
au o rată mai joasă.
Pentru clienţii noştri fideli –
cei cu o istorie creditară pozitivă,
ratele pot fi diminuate, răsplătindule astfel fidelitatea.
— Care sunt riscurile pe care şi
le asumă solicitantul de credit
în caz de neachitare la timp?

La o întârziere de 30 de zile,
banca informează clientul despre restanţe la achitarea lunară
a creditului. Pentru a preveni
astfel de situaţii, solicitantul poate
depune o cerere pentru modificarea graficului de achitare şi banca
este dispusă să ofere soluţii pentru
depăşirea situaţiei. Însă recomandăm clienţilor noştri să respecte
graficele de rambursare a creditelor pentru a beneficia de condiţii
speciale.
— Şi la final: merită să iei un
credit?

Pot să vă spun doar că am fost
şi suntem alături de zeci de mii de
familii din Moldova, care şi-au rezolvat o problemă, şi-au realizat un
vis şi i-au bucurat pe cei dragi.
Interviu realizat
de Victoria Popa
(va urma)

