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Pariul Rusiei nu-i coaliţia de stânga,
ci Marian Lupu
Motto: Fii pragmatic, aşteaptă-te la imposibil! George Friedman
Ruşii nu le pot cere democraţilor
să se sinucidă. Or, coalizarea PD cu
PCRM ar fi un fel de harakiri pentru
cel dintâi.

Bogat şi sărac

cu Petru BOGATU PCRM îl votează
Serghei Narîşkin a venit la
Chişinău nu atât pentru o coaliţie PCRM-PDM, după cum a scris
mass-media, cât pentru Marian
Lupu. Trimisul Kremlinului a vrut
să se asigure că în funcţia de şef al
statului va fi desemnat un politician care ar fi în măsură să fie un
partener loial al Rusiei, indiferent
de viitoarea configuraţie a puterii
de la Chişinău.

Narâşkin nu le-a
cerut democraţilor
să se sinucidă
În ciuda speculaţiilor apocaliptice care s-au făcut pe seama
voiajului întreprins la Chişinău,
trimisul Kremlinului nu s-a
ambiţionat să facă o gaură-n cer.
Deşi ruşilor le-ar fi convenit,

desigur, o guvernare PCRM-PDM,
tandemul Putin-Medvedev nu
trebuie subestimat. Ţinând minte
că politica este arta posibilului, acesta nu se încrâncenează,
bineînţeles, să confişte luna de pe
firmament.
Ca să nu pierzi pe terenul
confruntărilor geopolitice, trebuie
uneori să-ţi temperezi poftele. Să
cauţi să obţii ceea ce se poate, nu
ceea ce îţi doreşti cu ardoare. De
aceea, din informaţiile noastre,
Narâşkin, deşi a propus, nu a forţat,
totuşi, constituirea unei coaliţii
PCRM-PDM. Marian Lupu şi Dumitru Diacov nu mint când neagă
semnarea unui document care ar
fi parafat alierea comuniştilor cu
democraţii. Nu există deocamdată o
atare înţelegere.
Sunt nişte limite, de bună
seamă, peste care nu se poate trece.

pe Lupu pentru
a-l salva pe Voronin
Iată de ce o înţelegere a fost
parafată, totuşi, în prezenţa şefului administraţiei de la Kremlin.
Numai că alta decât cea despre
care a scris mass-media. Narîşkin
i-a cerut lui Voronin să-l voteze,
împreună cu întreaga fracţiune
comunistă sau cel puţin cu o parte
din aceasta, pe Marian Lupu în
funcţia de preşedinte al republicii.
Moscova vrea să aibă într-un postcheie la Chişinău un politician de
stânga previzibil, chit că partizan
al integrării europene, care n-ar
pune-o într-o situaţie jenantă prin
afirmaţii critice dure sau prin
gesturi neamicale.
Şi cum nimic nu-i pe lumea
asta pe gratis, liderul PDM urmează
să fie votat în schimbul unei imuni-

tăţi pe viaţă pentru fostul preşedinte comunist. Cu alte cuvinte,
Marian Lupu garantează punerea
lui Vladimir Voronin sub adăpost
împotriva unei eventuale urmăriri
judiciare.
Cum programul maxim care
prevede instalarea la Chişinău a
unei guvernări filoruse consecvente nu este realist, Moscova se mulţumeşte deocamdată cu programul
minim: aducerea în posturi-cheie a
unor politicieni care vor ţine seama
şi de interesele ruseşti. Acesta a
fost obiectivul urmărit de Narîşkin
pe care el se pare că l-a atins cu
succes.

PDM umflă preţul
Acum PDM joacă aparent la
două capete. Negociază şi cu PCRM
şi cu partenerii din AIE. Comuniştii, într-adevăr le-au făcut democraţilor o propunere generoasă şi
anume: partajarea egală a funcţiilor
şi nealegerea lui Voronin într-un
post de stat. El urmează să rămână
doar lider de partid. Dar acest plan
e cusut cu aţă albă. Îndărătul lui se

întrezăreşte găinăria vulpoiului bătrân Vladimir Voronin care ulterior
ar putea să-l devoreze pe Lupu chiar
fără să fie înregimentat în ierarhia
statului.
Mai există un proiect radical-utopic de fuziune a celor două
formaţiuni de stânga sub comanda
lui Lupu. Nu cred însă să-l ia cineva
în serios. Unde mai pui că oferta
comuniştilor, oricât de generoasă
ar fi, nu compensează moartea
politică subită şi fatală a Partidului
Democrat în cazul în care acesta
bate palma cu PCRM.
De cealaltă parte, în discuţiile
cu PLDM şi PL, PDM insistă asupra
modificării procesului decizional
de aşa manieră, încât Guvernul să
adopte hotărâri doar prin consens.
Funcţionalitatea executivului ar
putea să ridice în această situaţie
mari semne de întrebare.
Oricum, având asigurat, în
principiu, votul PCRM pentru
Marian Lupu, Partidul Democrat
umflă preţul. PDM încearcă să-şi
vândă foarte scump participarea sa
la guvernare într-o nouă alianţă de
centru-dreapta.

Cardul NEOS, un card de credit
special pentru cumpărături
Se apropie sărbătorile
de iarnă şi nu vă ajung
suficienţi bani pentru
cadouri sau pentru masa
de Revelion? Mobiasbancă – Group Societe Generale le face clienţilor
săi o surpriză, şi anume
deţinătorilor cardurilor
de credit. Banca a lansat
o ofertă unică pe piaţa
Moldovei – card de credit
NEOS cu perioadă de
graţie de până la 60 zile,
special pentru achitarea
cumpărăturilor.
Şefa secţiei E-banking,
Departamentul de Strategie şi Marketing, Ecaterina
Apostol, menţionează că
acum, utilizând cardul de
credit NEOS pentru achitarea cumpărăturilor (în
magazine, prin reţeaua Internet), clienţii beneficiază
de o perioadă de graţie până
la 60 zile pentru calcularea
dobânzii la creditul utilizat.
Clienţii achită cumpărăturile în luna curentă şi, dacă
plătesc valoarea cumpărăturilor până la finele lunii
viitoare, primesc dobândă
0% pentru creditul utilizat.
Altfel spus, cumpărături pe
credit cu ZERO costuri.
„Cardul Neos funcţionează ca linie de credit.
Adică, clientul are posibi-

litatea să utilizeze creditul
integral sau parţial şi achită
dobânda doar pentru suma
utilizată. De exemplu, dacă
clientului i s-a acordat o
linie de credit de 10 mii de
lei şi nu utilizează nimic,
respectiv nu achită băncii
nimic. Dobânda se calculează doar din momentul când
clientul a extras, de exemplu, 1000 de lei. Atunci se
calculează dobânda la suma
de 1000 lei, iar 9000 de lei fiind disponibili. Acesta este
principiul de
bază”, explică Ecaterina
Apostol.
Noutatea
implementată
în prezent de
Mobiasbancă
este perioada
de graţie pentru cumpărături. Dacă clientul nostru
doreşte să facă
cumpărături
în oricare magazin unde se
acceptă plata
cu cardul şi
achită cumpărătura cu
cardul Neos,
atunci el va
fi scutit de
comision.
Din momen-

tul efectuării plăţii, nu se
calculează dobândă până în
ultima zi a lunii viitoare.
Adică, toate plăţile care sunt
efectuate în luna decembrie
nu se calculează dobânda
până pe 31 ianuarie.
Dacă clientul reuşeşte
să returneze băncii suma
achitată la magazin până în
ultima zi a lunii, de exemplu până pe 31 ianuarie,
în cazul în care a utilizat
cardul NEOS în decembrie,

atunci nu se calculează
nicio dobândă. Reiese că
clientul a utilizat banii fără
a achita comision. În cazul
în care clientul nu reuşeşte
să returneze suma folosită
în termenii stabiliţi, atunci
dobânda se va calcula din
ziua când a fost efectuată
plata pentru cumpărături.
Totodată, clientul poate
achita suma parţial. De
exemplu, dacă clientul a
efectuat o plată în valoare
de 5000 de lei şi a reuşit să

returneze până în ultima zi
a lunii viitoare doar 2000 de
lei, atunci se va calcula dobânda doar pe suma rămasă
de 3000 de lei.
Cardul de credit NEOS este accesibil tuturor
persoanelor care deţin un
post de muncă la care activează minimum şase luni.
Este necesară adeverinţa
de salariu şi buletinul de
identitate. După efectuarea
unei analize, se acordă linia
de creditare de la 3000 de lei

până la 30 mii de lei.
Mobiasbancă vă urează
Sărbători Fericite şi Cumpărături Plăcute!
Noua funcţionalitate
a cardului de credit NEOS
este valabilă pentru toţi
clienţii băncii şi pentru
toată perioada creditului.
Deţinătorii cardului NEOS
îl pot utiliza şi peste hotare – în orice magazin unde
este permisă achitarea cu
cardul Cirrus/Maestro şi
MasterCard.

