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Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, pleacă mâine (marți – n.r.) la București. Balsam
pentru sufletele încercate ale basarabenilor care nu și-au uitat obârșia, scrie Petru Bogatu pe
www.deschide.md
, preluat de Romanian Global News.

Principiul frățietății

Aparent, totul e numai lapte și miere. Noul prim-ministru rămâne în acord cu principiul frățietății
conform căruia un conducător al Republicii Moldova efectuează prima vizită oficială în
România.

Faptul de a trece Prutul și de a merge la București a devenit, de la desprinderea de URSS
încoace, o regulă nescrisă pentru liderii de la Chișinău. Există două excepții. Cutuma fraternității
fusese ignorată de comunistul Vladimir Voronin și socialistul Igor Dodon.

Cel dintâi, după vizita de lucru la Moscova, unde a catalogat relaţiile cu Rusia drept prioritare, a
sosit la București pe 1 mai 2001, unde s-a întreținut cu Ion Iliescu. Ulterior, Voronin a mai fost în
România în mandatul lui Traian Băsescu și i-a dăruit omologului său un camion burdușit cu
sticle de vin select.

Cel de-al doilea n-a călcat încă pământul României de când a devenit șef de stat la Chișinău. Și
bănuiesc că nu va fi primit prea curând la București.

Era cât pe-aici să încalce regula nescrisă și Maia Sandu. Inițial, într-o emisiune de la TVR
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Moldova, ea a declarat că, probabil, va face prima vizită oficială la Bruxelles.

Având în vedere coabitarea blocului ACUM cu PSRM, multă lume trebuie să fi răsuflat ușurat.
În orice caz, unii bloggeri și internauți ne-au îndemnat să vedem jumătatea plină a paharului:
putea fi mai rău, glumeau ei, noroc că nu s-a dus la Moscova.

S-a constatat însă că până și simpatizanților partidelor PAS și PPDA nu le arde de glumă. În
ceea ce privește atitudinea sa față de România, Maia Sandu risca să le facă în istorie companie
lui Voronin și Dodon. Nerespectarea tradiției de a merge în prima vizită oficială la București a
stârnit un val de critici.

Ca rezultat, Maia Sandu s-a răzgândit. A anunțat că se va duce mai întâi la București și apoi la
Bruxelles.

Se pare totuși că nu sentimentele fraterne au determinat-o să se sucească. Economia națională
este la un pas de colaps.

Guvernul n-are bani

S-o spuneam pe șleau: Maia Sandu nu are bani. Puțini știu poate că de ani buni salariile și
pensiile în Republica Moldova sunt achitate în mare parte din asistența financiară a României.

Pe urmă, Guvernul Filip a avut cel puțin un program de atragere a resurselor financiare într-un
an electoral. A făcut rezerve, s-a împrumutat de la bănci pentru majorarea de salarii și pensii.

Noile autorități nu au însă nicio strategie economică. Singurul obiectiv urmărit de tandemul
PAS-PPDA a fost doborârea lui Plahotniuc.
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În aceste condiții, nimeni nu s-a ocupat de elaborarea unor politici sociale sau financiare.
Programul de guvernare al cabinetului ACUMPSRM, instalat în mare grabă, a fost făcut pe
genunchi.

Nu e de mirare că în actualele condiții de incertitudine când, pe de-asupra, există riscul
încetinirii creșterii economice, Gvernului Sandu îi este foarte greu să găsească bani. În ultimul
trimestru, atâta timp cât au durat negocierile pentru formarea majorității parlamentare,
cheltuielile bugetare au scăpat de sub control, iar băncile, speriate de spectrul instabilității, cer
de la stat dobânzi mai mari.

Strigă după ajutor

Astfel, oricum au suci-o, vizita Maiei Sandu la București are o motivație nu atât sentimentală,
cât pecuniară. Presată de situația precară a finanțelor publice, premierul se duce în România
să strige după ajutor.

Nu e nicio rușine să ceri bani de la frați. Să te sprijini pe cei care te iubesc. Să te bazezi pe
faptul că sângele apă nu se face.

La urma urmei, nu este Maia Sandu nici prima și nici ultima. România a oferit asistență
financiară Guvernului Filat când acela avea nevoie de lichidități pentru a sprijini populația
sinistrată în urma unor mari inundații. Bucureștiul a ajutat Guvernul Filip care, proaspăt instalat,
a aflat că vistieria este goală. Cu banii oferiți de România a fost evitat falimentul statului numit
Republica Moldova.

Să nu scuipi în fântâna din care ai băut

Este normal deci să ceri fraților o mână de ajutor. Altceva provoacă jenă. Este penibil să te
întorci la fântâna în care ai scuipat.
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Ani de zile cuplul PAS-PPDA și-a șters picioarele de Guvernul României, indiferent cine se afla
în fruntea acestuia. L-a neglijat, l-a înjurat, l-a batjocorit cum i-a venit la gură.

Adepții Maiei Sandu și ai lui Andrei Năstase au fost incitați să protesteze în fața Ambasadei
României de la Chișinău. Țineți minte cum scandau cu nesaț „Jandarmeria apără hoția!"?

PAS și PPDA au culpabilizat Bucureștiul pentru că l-ar fi sprijinit pe Plahotniuc. Au blamat și mai
continuă să acuze autoritățile române de complicitate cu oligarhul, deși știau că fără sprijinul
financiar de dincolo de Prut vor avea de suferit cumplit cetățenii Republicii Moldova care vor
rămâne fără mijloace de subzistență.

Înainte de a merge la București, Maia Sandu, Andrei Năstase, toți fruntașii blocului ACUM ar
trebui să dea dovadă de bun simț și să-și pună cenușă pe cap, rugând România să-i ierte. Ar
urma în mod special să-i ceară scuze public ambasadorului Daniel Ioniță pe care l-au insultat și
l-au afurisit doar pentru faptul că și-a făcut datoria conform cutumelor diplomatice și dreptului
internațional.

Au ignorat România și s-au bazat pe Rusia

Ca să nu mai spun că Maia Sandu și Andrei Năstase și-au netezit drumul către putere cu
ajutorul rușilor, ignorând România. Au făcut alianță cu un partid pro-Kremlin sub bagheta
trimisului special al lui Putin la Chișinău.

Nimeni dintre liderii ACUM nu a întrebat Premierul sau Președintele României ce părere au
despre concubinajul pro-europenilor cu un partid pro-rus. Le-a fost suficientă binecuvântarea
vicepremierului rus Dmitri Kozak.

Ajutor cer însă nu de la Putin, întrucât Kremlinului nu-i ajung bani nici pentru Crimeea, darămite
pentru Republica Moldova. Provincia rusească e în paragină. Nivelul de viață scade an de an.
Moscova speră să-și refacă influența în fostele republici sovietice pe bani europeni.
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De altfel, nici UE nu-i de niciun folos deocamdată Maiei Sandu. Nu-i poate oferi nimic alianței
ACUMPSRM. Deblocarea asistenței financiare europene este un proces anevoios și de durată.

În plus, la Bruxelles de abia are loc transferul de putere. Instalarea noilor funcționari ai Uniunii
Europene va ține mult timp. Până la clarificarea situației, nimeni nu se va ocupa de Republica
Moldova.

Bagajul de mână al Maiei Sandu

Ca și guvernele Filat, Leancă sau Filip altădată, Maia Sandu își pune astăzi speranța în
România. Se duce la București după ajutor de parcă nici usturoi n-a mâncat și nici gura nu-i
miroase.

Dar cu ce garanții vine ea la în România? Să le enumerăm doar pe câteva din fuga condeiului.

Noul premier a cedat rușilor apărarea și securitatea statului. În fruntea Serviciul de Pază și
Protecție a fost desemnat un spion rus. Un alt spion rus, judecat și condamnat, a fost eliberat
recent din închisoare.

Blocul ACUM refuză să ancheteze finanțarea rusească a PSRM. La Chișinău revin gangsterii și
mafioții care se refugiaseră anterior în Federația Rusă.

Tandemul PAS-PPDA conlucrează cu PSRM pentru a întări instituția prezidențială. Șeful
statului a preluat controlul direct asupra SIS și SPP, iar Parlamentul a votat în prima lectură un
proiect de lege care transformă Consiliul de Securitate de pe lângă președintele republicii
dintr-un organ consultativ într-o autoritate influentă ale cărui decizii vor fi obligatorii pentru
guvern și alte instituții.

Astfel, are loc erodarea republicii parlamentare și degenerarea ei latentă într-un regim
prezidențial. Dodon își vede visul cu ochii. În condițiile în care Președinția este controlată de un
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agent de influență al Moscovei, există pericolul instalării unei dictaturi de tip putinist la Chișinău.

Acesta-i bagajul politic pe care îl va avea Maia Sandu asupra ei la București. Practic, noul
premier moldovean cere bani românești pentru susținea unei guvernări rusofile, controlate în
mare parte de oamenii lui Putin.

Direct la cetățeni

Ce-i de făcut în această situație? Autoritățile de la București nu au cum să sponsorizeze un
regim adus la guvernre de Dmitri Kozak, dar, în același timp, ele nu pot lăsa la voia întâmplării
cel de-al doilea stat românesc.

Părerea mea este că România trebuie să susțină populația Republicii Moldova fără a investi
într-un guvern hibrid prorus la Chișinău. Mai cu seamă că există și o experiență salutară.

Este necesar ca asistența românească, după cum s-a procedat și anterior în mai multe rânduri,
să meargă direct la cetățeni, spre comunități, organizații sau administrații locale. În caz contrar,
banii Guvernului de la București vor servi cauza neo-imperialistă a Maicii Rusia, ajutându-l pe
Putin să readucă Republica Moldova pe orbita Moscovei.
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