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Diktatul ruso-ucrainean
împotriva Republicii Moldova
În editorialul anterior arătam
că declaraţia Medvedev-Ianukovici nu-i exclus să fie însoţită
de un protocol adiţional secret
prin care, treptat, Moscova să
cedeze Kievului controlul asupra
administraţiei de la Tiraspol în
schimbul menţinerii şi consolidării bazei sale militare din regiunea
rebelă. Oricât ar fi de paradoxal,
dar ipoteza noastră chiar în aceeaşi zi de marţi a fost confirmată
de un deputat ucrainean.

O clauză secretă
impune dezmembrarea
Republicii Moldova
Potrivit unui legislator din
blocul Iulia Timoşenko, autoproclamata republică nistreană ar
urma să devină parte a Ucrainei. Făcând referire la un acord
secret între Dmitri Medvedev şi
Viktor Ianukovici, semnat la Kiev
în ziua de 17 mai, deputatul Oleg
Bilorus susţine că cei doi lideri ar
fi discutat cu uşile închise despre
dezmembrarea Republicii Moldova. Declaraţia lor oficială, zicese, ar avea un protocol adiţional
îndreptat împotriva Chişinăului.
Preşedintele Rusiei, spune Oleg
Bilorus, citat şi de presa de la
Moscova, i-ar fi propus omologului său ucrainean: „Luaţi Transnistria şi da-ţi-ne Moldova”.
Sunt nişte mărturisiri de-a
dreptul năucitoare care, dacă le
raportăm şi la alte informaţii care
ne parvin dinspre Moscova, nu
par deloc fanteziste. Miercuri, de
exemplu, ministrul rus de Externe,
Serghei Lavrov, a avertizat Occidentul să nu intervină în republicile
ex-sovietice. Rusia, a declarat şeful diplomaţiei ruse, este preocupată că UE şi NATO intenţionează
să construiască parteneriate cu
aliaţii săi din Comunitatea Statelor
Independente.
Dacă lucrurile într-adevăr stau
aşa, avem de a face cu un diktat
ruso-ucrainean împotriva Republicii Moldova, menit să descurajeze
elanul ei european şi să consolideze poziţiile celor două state slave.
Astfel, Victor Ianukovici, cedând
Moscovei Sevastopolul până în anul
2042, a obţinut, se pare, nu numai
ieftinirea resurselor energetice
comercializate de fosta metropolă.
De bună seamă, e puţin probabil ca
el să se fi mulţumit doar cu facilităţi
economice. Asta cu atât mai mult
cu cât preţul gazelor cumpărate
de ucraineni, în ciuda unei reduceri
substanţiale, oricum, rămâne mai
mare decât cel pe care îl plăteşte la
ora actuală Bielorusia.

Ruşii urmăresc legalizarea prezenţei lor
militare în Transnistria
S-ar putea, scriam noi marţi
în acest colţ de pagină, ca târgul
cu Moscova să ascundă o clauză
secretă care să-i permită Kievului
să preia controlul politic asupra
Transnistriei. Pentru asta e nevoie de un singur lucru şi anume:
ambele state slave să recunoască concomitent independenţa regiunii rebele. Ruşilor, neîndoios,
le-ar conveni această tranzacţie,
întrucât ei ar câştiga simultan pe
mai multe planuri. Dar şi ucrainenii s-ar alege cu un profit politic
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deloc de neglijat.
Până acum, Moscova nu avea
cum să recunoască oficial regiunea rebelă din estul Republicii
Moldova, întrucât nu avea graniţă
comună cu noi. Astăzi însă, odată
cu instalarea la Kiev a unei guvernări rusofile, nimic nu o mai împiedică să întindă o mână de ajutor
marionetei sale de la Tiraspol.
Rusia şi Ucraina ar putea să
legitimeze pe plan internaţional
regimul secesionist de la Tiraspol
în urma unei tensionări artificiale a
situaţiei politice în jurul Republicii
Moldova. Atâta doar că Moscova
se va vedea silită să împartă tutela
asupra Transnistriei cu Kievul,
obţinând în schimb legalizarea
prezenţei sale militare în zonă.
Vi se pare neverosimil acest
scenariu? Cui nu-i vine a crede
să-şi amintească de Abhazia şi
Osetia de Sud. Unde mai pui că
miza ruşilor din Crimeea şi de
la Nistru nu este la ora actuală
deloc mai mică decât cea din
Caucazul de Nord.

În Europa
prin România
Se prefigurează astfel un
gambit de mare maestru pe tabla
de şah geopolitic care le-ar aduce
preţioase puncte în palmares şi
Kremlinului, şi Kievului. Tocmai de
aceea, în treacăt fie spus, declaraţia Medvedev-Ianukovici, deşi
reiterează în cuvinte generale că
respectă integritatea teritorială a
Republicii Moldova, este împânzită cu o sumedenie de capcane.
Părţile implicate în conflict, de
exemplu, sunt catalogate ca fiind
egale, iar trupele ruse, ca „factor
stabilizator”, ar urma să rămână pe
teritoriul nostru. Se bagă strâmbe
cu bună ştiinţă pentru a forţa puterea de la Chişinău să reacţioneze,
dând astfel pretexte Moscovei şi
Kievului să-i caute nod în papură.
E un joc politic mişelesc care
îmi aminteşte de poziţia diversionistă a Germaniei naziste şi Rusiei
sovietice faţă de Varşovia în ajunul
lui 1 septembrie 1939 care, în
ultimă instanţă, precum se ştie, a
condus la dezlănţuirea celui de-al
Doilea Război Mondial şi lichidarea Poloniei ca stat. Păstrând
proporţiile, desigur, şi Republica
Moldova este astăzi de asemenea
strâmtorată de două puteri mari
care încearcă s-o provoace pentru
a-i lua capul.
În aceste împrejurări, nu ne
rămâne altceva decât calea Europei. Dar nu pe vechi. Nu oarecum,
ci s-o luăm pe scurtătură. Adică
prin România.
Nu avem încotro. Timpul ne
presează. Ofensiva brutală şi
revanşardă a Rusiei, secundată
acum şi de Ucraina, ne strânge la
perete şi ne lasă o singură soluţie. Mai pe şleau vorbind, ne pune
în situaţia să nu avem alternativă
la unirea cât mai grabnică a celor
două state româneşti.
Numai nu ne speriaţi cu declaraţii prăpăstioase despre criză. Recesiunea economică afectează astfel toată lumea. La ananghie a ajuns
şi Estul, dar se resimt şi democraţiile avansate din Vest. De altfel, actul
istoric din 1918 s-a produs şi el pe
muchie de cuţit, în condiţii istorice
şi politice extrem de complicate şi
pentru România, şi pentru Rusia, şi
pentru toată Europa.

Cardurile bancare ale Mobiasbancă
oferă avantaje nebănuite de unii clienţi
Deşi încă puţin utilizate, cardurile bancare capătă o popularitate tot mai mare în rândul
moldovenilor. Însă, din neştire, deseori utilizarea acestora
se reduce, deocamdată, doar la
extragerea numerarului, deşi
gama de oportunităţi pe care
le oferă un card bancar este
cu mult mai extinsă. Practica,
însă, arată că cei ce s-au folosit
o dată de carduri bancare, valorificând toate oportunităţile
pe care le oferă acestea, nu mai
vor să renunţe la ele.
Despre ce înseamnă un card şi
care sunt particularităţile utilizării
cardurilor discutăm cu Ecaterina
Apostol, şefa Secţiei E-banking din
cadrul Departamentului Strategie şi
Marketing al Mobiasbancă – Groupe
Société Générale.
— Ce sunt, de fapt, cardurile
bancare?
Cardul bancar este un instrument universal de plată, ce constituie cheia de acces a dirijării contului
de card. Cardul permite dirijarea
unuia sau mai multor conturi. Prin
intermediul lui se poate efectua plata
pentru mărfuri şi servicii, şi nu doar
ridicarea banilor în numerar.
— Şi, desigur, cardurile ar avea
o serie de avantaje. Care sunt
ele?
La Mobiasbancă – Groupe
Société Générale acordăm o atenţie
deosebită promovării în rândul clienţilor noştri a culturii de utilizare
a cardurilor.
Avantajele pe care le oferă cardul sunt evidente. În primul rând,
el oferă posibilitatea gestionării
raţionale a banilor. La finele fiecărei
luni, deţinătorul cardului primeşte
un extras de cont (prin e-mail sau
îl poate obţine la oficiile băncii) în
care sunt indicate toate cheltuielile
efectuate prin intermediul cardului.
Astfel, dacă majoritatea cheltuielilor
sunt făcute prin intermediul cardului, în baza extrasului de la finele
lunii, deţinătorul îşi poate organiza
şi optimiza cheltuielile pentru luna
următoare.
— Se zice că banii trebuie să
lucreze. În acest context: ce fac
banii de pe contul de card?

Desigur, banii economisiţi aduc
dobândă, calculată în funcţie de
banii existenţi în cont.
Mai mult, potrivit unei oferte noi
a Mobiasbancă, persoanele care deţin
depozite în banca noastră, pot solicita transferul dobânzii pe card. Astfel
dobânda lunară poate fi extrasă oricând la un bancomat sau banii pot fi
utilizaţi pentru achitarea mărfurilor
şi serviciilor direct la comercianţi.
Şi mai avem o noutate bună —
până la 15 iunie 2010 clienţii care vor
solicita transferul pe card al dobânzii
beneficiază de o ofertă specială: tarife
reduse pentru primul an de deservire a cardului; CirrusMaestro în lei
GRATIS, iar MasterCard cu o reducere
de 50%.
— Cât de largă este posibilitatea
de utilizare a cardurilor?
Cardul personal poate fi utilizat
cu acelaşi succes atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
Cu ajutorul lor, clienţii au acces
la mijloacele băneşti alocate în contul personal 24 de ore din 24, şapte
zile din şapte.
Clienţii Mobiasbancă au la
dispoziţie o reţea vastă de puncte în
întreaga lume, unde le sunt acceptate
cardurile, formată din peste 700 mii
ATM-uri şi peste 20 de milioane de
comercianţi din lume.
— Şi dacă pierd cardul, ce fac?
Avantajele deţinătorului de card
mai sunt determinate şi de siguranţa
mijloacelor băneşti aflate pe cont,
deoarece, în caz de pierdere a cardului, clientul nu pierde şi mijloacele
băneşti de pe el. Banca pune la dispoziţia clienţilor o linie fierbinte care
oferă suport informaţional non-stop.

Prin intermediul acesteia, clienţii,
la orice oră a zilei sau a nopţii, pot
verifica soldul contului sau, în cazul
pierderii cardului, respectând rigorile de confidenţialitate, pot să solicite
blocarea lui.
— Ce câştig dacă plătesc cu cardul
la comercianţi?
Mulţi practică să extragă banii
de pe card, iar apoi să poarte banii
în buzunar, lipsindu-se benevol de
avantajul siguranţei banilor şi al comodităţii de achitare la comercianţi.
Să nu uităm şi de extrasul de cont pe
care îl primim lunar şi care face evidenţa cumpărăturilor mai uşoară.
Oricât de mic este bonul de plată,
el poate fi achitat cu cardul bancar.
De aceea majoritatea magazinelor,
companiilor de prestări servicii
dispun de POS-terminale şi acceptă
carduri.
Pentru a stimula efectuarea
cumpărăturilor cu ajutorul cardurilor
bancare, Mobiasbancă oferă unele
servicii adiţionale, de comun acord
cu partenerii săi. Astfel, magazinul
de încălţăminte de piele Otter, amplasat în centrul comercial Shoping
MallDova, oferă garantat reduceri
de opt la sută clienţilor ce procură
marfa cu ajutorul cardurilor de la
Mobiasbancă.
Pentru cei ce călătoresc des în
străinătate şi dispun de o rezervă
de bani pe care să o poată utiliza
la nevoie, sau pur şi simplu doresc
un instrument de plată care să le
faciliteze derularea operaţiunilor
cotidiene, Mobiasbancă pune la
dispoziţie o gamă variată de carduri adaptată tuturor nevoilor şi
exigenţelor.
(va urma)

Stimaţi chişinăueni şi oaspeţi ai capitalei!
Vă invităm sâmbătă, 22 mai, orele 18.00
în Sala cu Orgă la o serată de suflet,
dedicată sărbătorii creştine „Sfânta Treime”.
În program:
Ansamblul vocal instrumental
(muzică instrumentală, vocală),
vioară (SUA) violoncel (Rusia)
poezii şi predici dedicate acestei sărbători.
Intrare liberă.

Partidul Liberal Democrat din Moldova regretă trecerea în nefiinţă a omului de o înaltă ţinută
politică şi civică, Vasile Vîşcu, exemplu distinct de
verticalitate şi consecvenţă, un adevărat patriot al
neamului.
Vasile Vîşcu va rămâne în istorie ca un luptător
pentru idealurile naţionale. A avut curajul să denunţe regimul sovietic, a condamnat politica de deznaţionalizare şi de epurare a cadrelor naţionale, a cerut
decretarea limbii române drept limbă de stat în fosta

Centrul Lingvistic American vă propune
Cursuri Intensive de Limbă Engleză.
Durata – 1 lună, data de începere - 1 iunie.
Profesori cu studii în SUA,
supliment video şi audio pentru fiecare nivel,
materiale de studiu de ultimă oră, predarea
în exclusivitate în limba engleză.
Înscrieţi-vă acum, numărul de locuri este limitat!
Tel. : 22 58 60

RSSM şi a pledat pentru principiile pluralismului
politic şi valorile democraţiei.
Vasile Vîşcu a supravieţuit GULAG-ului şi a câştigat „Bătălia pentru demnitate”.
Partidul Liberal Democrat din Moldova exprimă
sincere condoleanţe rudelor şi familiei, tuturor celor
care l-au cunoscut şi apreciat pe Vasile Vîşcu.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Partidul Liberal Democrat din Moldova

