
Replică la replica lui Bogdan Țîrdea sau cine manipulează și cine spune adevărul 
 

Nr Citat Bogdan Țîrdea Argumentare mold-street Concluzia 

1 Ministerul agriculturii se 

face vinovat, că multă 

productie agricola a ramas 

anul acesta pe câmpuri, 

deoarece nu era piață de 

desfacere. În iulie grindina 

a distrus 90% roada în 

nord și sud! Ministerul nu 

a dat un leu, nu a trimis un 

funcționar la acesti 

fermieri necăjiți! 

 

 

Nu există nici un suport probator că grindina ar fi distrus anul acesta 90% 

din roada de la nord și sud. De altfel, asta este un fals evident, având în 

vedere că datele BNS pentru perioada ianuarie-septembrie indică asupra 

unei creșteri a producției vegetale de 7,4% (în prețuri comparabile) 

Datele statistice arată că regiunile de Nord și Sud ale țării luate împreună 

formează 57,7% din valoarea adăugată din agricultură. Prin urmare, dacă 

ar fi adevărate informațiile vehiculate de Bogdan Țîrdea că 90% din roada 

aacestui an din regiunile date ar fi compromisă, valoarea producției 

agricole pentru primele 9 luni ale anului ar fi consemnat o reducere 

dramatică. De facto, datele indică asupra creșterii. 

Nu negăm că anumiți agricultori din anumite localități ar fi avut de suferit 

urmare a grindinii (fapt regretabil de altfel), însă unele cazuri individuale 

nicidecum nu pot fi extrapolate asupra întregii regiuni de Nord și Sud a 

țării. 

Fals 

2 Din mai, scad continuu 

exporturile în UE – in 

mediu cu 7,5%, iar în 

august cu 13%! 

Este un fals că exporturile către UE în perioada dată au scăzut continuu. 

Or, după cum a fost menționat în articol, exporturile către UE în luna iulie 

au crescut cu 0,6%. Mai mult decât atât, între timp au apărut și datele pe 

luna septembrie, care de asemenea indică asupra unei majorări a 

exporturilor către UE cu 3%. 

De ce este Irelevant? Reiterând ideea din articol, nici descreșterile, nici 

creșterile din primele 3 luni de guvernare în termeni de exporturi nu pot fi 

atribuite guvernului, motiv pentru care datele date sunt irelvante în 

contextul moțiunii de cenzură.  

Explicăm și de ce: 

Guvernul ar putea influența negativ sau pozitiv pe termen scurt exporturile 

către anumite destinații doar  prin măsuri precum soluționarea unor blocaje 

administrative existente sau crearea acestora (de exemplu situația din 

trecut cu blocajul creat la exportul de nuci), prin negocierea scoaterii unor 

taxe vamale sau a unor contingente etc. Or, în perioada dată nici una din 

problemele de așa ordin nu au fost semnalate în comerțul cu UE, piețele 

date remarcându-se printr-un grad sporit de predcitibilitate în regulile de 

joc, respectiv în lunile în care au scăzut exporturile, aceasta s-a întâmplat 

din cauza concjuncturii/condițiilor pieței asupra cărora Guvernul obiectiv 

nu poate influența. 

Evident, Guvernul poate influența și prin alte măsuri nivelul exporturilor 

prin îmbunătățirea competivității sectorelor orientate la export și 

promovarea acestora pe peițele țintă, însă tot acest arsenal de măsuri 

necesită un cadru de timp de an/ani de zile pentru a fi adoptate, 

implementate și de cuantificat efectele. 

Irelevant 

3 În  iunie-august - volumul 

marfurilor transportate 

scadea lunar cu 10%!!! 

Asta e un indicator clar a 

stagnării în sfera producției 

– nu ai ce transporta! 

Stagnarea din sfera producției despre care vorbește dl Țîrdea este 

contrazisă de datele statistice care arată că în lunile iulie și august 

producția industrială, ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de 

sezonalitate, s-a majorat cu 4,3, respectiv 1,5%. Prin urmare constatarea 

despre stagnarea producției în perioada menționată este un fals. 

Chiar dacă cifrele din sfera producției arată creșteri în lunile date, aceste 

cifre, precum și în cazul exporturilor nu pot fi atribuite expres drept 

eșecuri sau merite ale Guvernului întrucât obiectiv este o perioadă mult 

prea scurtă ca politicile guvernamentale să își facă amprenta asupra 

indicatorilor dați. 

 

Fals și 

irelevant 

4 Stagnează investițiile 

străine directe, Sau nu e 

asa? 

Afirmația este una din zona speculațiilor întrucât statistica balanței de plăți 

externe pentru al 3-lea trimestru încă nu este disponibilă.  

În lipsa datelor disponibile afirmația dată vine doar să manipuleze opinia 

publică neavând nici un suport. 

Manipulare 

5 Ministerul finanțelor – n-a În replica adresată articolului nostru Bogdan Țîrdea menționează că: Manipulare 

http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6488
http://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Statistica_teritoriala/Statistica_teritoriala_2018.pdf
http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6502&parent=0
http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6461
http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6484


fost în stare să negocieze 

un program cu FMI în 

interesele tarii, a acceptat 

creșterea de impozite și 

TVA, reducerea  

programelor sociale.  

"Voi, PSRM, tot ați susținut politica fiscală a guvernului!" Stop! Noi eram 

contra! Dar am susținut TVA la Horeca pentru a nu fi acuzați de sabotaj! 

 

Despre abordarea domnului deputat după principiul „Am avut o părere, dar 

nu am fot de acord cu ea” nu o să comentăm prea mult. Or, după așa 

principiu orice decizie poate fi argumentată dând vina pe alte circumstanțe. 

Un lucru însă este cert și rămâne protocolat în parlament – socialiștii au 

votat politica fiscală a Guvernului pe care acum i-o incriminează. 

6 Culmea – propune de a 

mai majora impozitele pe 

salarii, ce va lovi dur in 

cetatenii saraci! 

Nu există nici un document public prezentat de Ministerul Finanțelor în 

care să se propună majorarea impozitelor pe salarii.  

Tot subiectul rezultă dintr-o idee lansată în spațiul public de către 

premierul Maia Sandu privind examinarea posibilității de a reveni la 

impozitarea progresivă, însă încă la începutul lunii octombrie ministra 

finanțelor Natalia Gavriliță a spus clar că Guvernul nu mai ia în calcul 

majorări la ratele de impozitare pentru anul viitor, respectiv acest subiect 

de mai mult timp nu este de actualitate. 

Fals 

7 La ministerul Protecției 

Sociale - Ați taiat tichetele 

de masa, ați anulat 

adaousurile de 600 lei la 

pensii, ați anulat programe 

sociale! 

Despre aceste aspecte nu a fost menționat în articolul nostru, însă pentru că 

reprezintă și acestea un fals, am considerat corect de a-l arăta acum. 

 

În primul rând, tichetele de masă nu au fost tăiate/eliminate, ci doar parțial 

impozitate, practică existentă în multe alte state (Franța, România). În 

redacția votată de Parlament, inclusiv de fracțiunea socialiștilor, este 

modificat tratamentul fiscal prin aplicarea contribuțiilor de asigurări 

sociale de stat obligatorii la tichetele de masă și menținerea în continuare a 

scutirii acestora de impozitul pe venit și primele de asigurări sociale.  

 

De asemenea, este un fals că Guvernul ar fi „anulat adaousurile de 600 lei 

la pensii”. Și asta deoarece atât ajutorul financiar din partea statului în 

sumă de 600 de lei primit de pensionari înainte de Anul Nou, cât și 600 de 

lei de Paști – a reprezentat un suport unic acordat pensionarilor din contul 

bugetului de stat. Respectiv, nu există nici o lege/act normativ care să fi 

fost anulat de Guvernul Sandu ca pensionarii să nu mai primească ajutorul 

dat. În ambele cazuri din trecut el a fost acordat ca SUPORT UNIC. 

Mai mult, anterior în cadrul unei emisiuni din luna aprilie chiar 

președintele Dodon afirma despre ajutorul acordat de guvernarea PD 

pensionarilor că nu reprezintă o soluție durabilă spunând că „mulți 

pensionari s-au lăsat manipulați primind și scrisori acasă că chipurile Iaca 

noi vă dăm. Și au mai dat și acum de Paști 600 Lei, dar de ce nu ne punem 

întrebarea că nu ar fi mai bine ca pensiile să fi fost majorate cu 15-20% ca 

aceste creșteri să fie în vigoare și anii viitori și nu doar în an electoral și 

înainte de Alegeri”. Igor Dodon a concluzionat că “acordarea ajutoarelor 

de 600 lei este bună, dar nu este o abordare sistemică și respectiv nu 

reprezintă rezolvarea problemei”. 

În acest context, mai este de menționat că deja fosta majoritate 

parlamentară ACUM-PSRM a votat în prima lectură în luna august un 

proiect care prevede indexarea de 2 ori pe an a pensiilor. Indexarea se va 

calcula în funcție de indicele prețurilor de consum din ultimii 3 ani, la 1 

aprilie și 1 octombrie. Schimbările vor avea loc gradual: începând cu 2020, 

se vor indexa de două ori pensiile ce nu depășesc minimul de existență, 

începând cu 2021 se vor indexa dublu pensiile ce nu depășesc mărimea 

dublă a minimului de existență și în 2022 se vor indexa dublu și pensiile ce 

nu depășesc mărimea triplă a minimului de existență. 

Fals și 

manipulare 

 

https://agora.md/stiri/61982/maia-sandu-o-sa-examinam-revenirea-la-impozitarea-progresiva
https://moldova.europalibera.org/a/30193939.html
http://parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/5315/language/ro-RO/Default.aspx
https://gov.md/ro/content/peste-550-de-mii-de-pensionari-vor-primi-cate-600-de-lei-ajun-de-sarbatori-proiectul-de-lege
https://gov.md/ro/content/600-de-lei-de-pasti-pentru-circa-610-mii-de-pensionari-si-beneficiari-de-alocatii-sociale
https://www.privesc.eu/arhiva/86015/Linia-directa-cu-Presedintele-Republicii-Moldova--Igor-Dodon
http://parlament.md/%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4702/language/ro-RO/Default.aspx

