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Noi protestăm împotriva 
celor care au fost la 
guvernare în toți acești 9 ani!

Vlad BATRÎNCEA:La 22 septembrie, la Ungheni, a avut loc mitingul organizat de Partidul 
Socialiştilor împotriva guvernării de 9 ani a actualului regim şi în sprijinul 
candidatului PSRM în circumscripţia uninominală nr. 16. Candidatul numit 
este Ghenadi MITRIUC. 
La miting au participat peste o mie de persoane.

STOP „ALIANŢELOR PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ”!

9 ANI DE HAOS! DESTUL!

Ghenadi MITRIUC

Prieteni, tovarăşi, colegi de partid şi ca-
marazi! În anul 2016, noi am învins în ale-
gerile prezidenţiale directe. Circa 50 la sută 
din locuitorii raionului Orhei l-au sprijinit în 
acele alegeri pe candidatul Partidului Soci-
aliştilor din Republica Moldova – Igor Do-
don. Atunci a fost înregistrat un record abso-
lut. Mai bine de 800 de mii de cetăţeni şi-au 
dat votul pentru schimbări, pentru un preşe-
dinte puternic, care ar putea face ordine în 
ţară. Dar ce a urmat? Alianţa pentru Integra-
re Europeană imediat i-a retras preşedintelui 
practic toate împuternicirile şi atribuțiile. 
Ei înșiși formează politica externă şi cea 
internă a ţării, în mod unilateral numesc şi 
înaintează miniştri, dau indicații armatei şi 
serviciilor speciale, ignorîndu-l pe preşedin-
tele ţării. Ei demonstrează că nu țin cont de 
alegerea poporului, precum și dispreţ faţă de 
cetăţenii care şi-au dat voturile pentru Igor 
Dodon. În prezent, ne apropiem de noi ale-
geri, de data aceasta istorice - alegeri pentru 
Parlamentul Republicii Moldova. Alegeri 
ce vor conduce la înlăturarea  forţelor care 
încearcă să ne distrugă ţara. Este ultima po-
sibilitate de a crea un stat prosper, o ţară în 
care drepturile tuturor cetăţenilor ar fi res-
pectate, unde are loc relansarea economiei şi 

sînt create noi locuri de muncă, sunt deschi-
se instituţii de învăţămînt, iar medicina este 
accesibilă. În acest context, vreau să menţi-
onez că unica soluţie şi unica posibilitate de 
a face acest lucru este accederea la putere a 
Partidului Socialiştilor.  

Vlad BATRÎNCEA
secretarul executiv al PSRM

Dragi tovarăşi, colegi de partid. Toţi cei care aţi venit 
astăzi, aici, în centrul oraşului Ungheni pentru a vă spu-
ne propriul “Eu”. Noi toţi împreună, fiecare dintre noi 
sîntem împotriva regimului actual. Al regimului care, 
acum nouă ani, încălcînd legea prin tulburări şi prin vio-
lenţă, au ajuns la putere. Oamenii au crezut promisiuni-
lor. 250 de euro – pensia, 500 de euro – salariu. Dar 
după 9 ani, nimic din cele promise nu au fost rea-
lizate. În schimb, ei s-au îmbogăţit de-a binelea. 
Prin vînzarea Aeroportului şi a altor întreprinderi 
de stat, participînd la furtul miliardului, votînd ca 
tot ce s-a furat să fie recuperate pe spatele cetăţe-
nilor. Ei au acuzat guvernarea precedentă de to-
talitarism, dar ei sînt cei care demit şi-i persecută 

pe toţi cei care se indignează sau se exprimă împotriva 
regimului. Oamenii nu pot trăi în acest stat criminal. 
Acum a venit timpul cînd putem să oprim acest haos, 
să-i destituim pe cei care comit fărădelegi şi să alegem 
persoane care, într-adevăr, vor făuri şi vor edifica!

Toţi cei care ne-am adunat la acest miting, 
sîntem împotriva acestui regim!

OAMENII NU POT TRĂI ÎN ACEST 
STAT CRIMINAL, CREAT DE ALIANŢA 
CRIMINALĂ PENTRU INTEGRARE 
EUROPEANĂ
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REZOLUŢIA MITINGULUI DIN RAIONUL UNGHENI
22 septembrie, 2018

Situaţia social-economică şi cea 
politică din Republica Moldova 
continuă să degradeze într-un mod 
dramatic. În ciuda tuturor asigură-
rilor din partea Guvernului, în ţară 
continuă să se intensifice criza eco-
nomică şi socială. 

În perioada ultimilor 9 ani, gu-
vernarea a promovat o politică 
de jaf în raport cu regiunile ţă-
rii noastre. Continuă să fie închise 
întreprinderile. Populaţia aptă de 
muncă continuă să plece din țară în 
căutarea unui loc de muncă.

Într-o situaţie dezastruoasă 
s-au pomenit cele mai defavoriza-
te categorii ale societăţii – pensi-
onarii, familiile numeroase şi cele 
monoparentale, persoanele cu nevoi 
speciale. Majorarea preţurilor la pro-
dusele alimentare, la medicamente, 
serviciile comunale face imposibilă 
procurarea de produse alimentare şi 
medicamente de primă necesitate. 

Continuă să se închidă şcoli, 
grădiniţe de copii, instituţii me-
dicale. Reforma administrativă, 
promovată de Guvern, va duce la 

lichidarea raioanelor şi, respectiv, 
la închiderea spitalelor şi clinicilor 
raionale. Unul din rezultatele dis-
trugerii sistemului de sănătate din 
Moldova l-a reprezentat răspîndirea 
rujeolei şi a altor epidemii pericu-
loase.

Multiplele iniţiative sociale, 
promovate de Preşedintele Repu-
blicii Moldova şi Partidul Socia-
liştilor, sunt blocate de majorita-
tea parlamentară şi Guvern, care 
execută cu smerenie voinţa oligarhi-
lor şi a instituțiilor financiare inter-
naţionale. 

Totodată, eurounioniştii aflaţi 
la putere în ţară au luat cursul spre 

lichidarea deschisă a statalităţii 
Republicii Moldova. În şcolile din 
ţară, în loc să fie predată istoria ţă-
rii noastre, continuă predarea unei 
discipline străine nouă – istoria ro-
mânilor. Nastingherit își desfășoară 
activitatea organizaţiile care mili-
tează pentru anexarea ţării noastre la 
România. Un exemplu revoltător în 

acest sens sunt aşa zisele „Declaraţii 
despre unire”, adoptate de consiliile 
mai multor localităţi din ţară. În pre-
zent, guvernarea și așa-zisa opoziție 
pro-europeană promovează proiec-
tul de modificare a Constituţiei care 
prevede excluderea din Legea Su-
premă a glotonimului „limba mol-
dovenească” şi substituirea acestuia 
prin cel de „limba română”, ceea ce 
înseamnă renunţare la limba strămo-
şilor noştri. 

În loc să unească ţara, autori-
tăţile şi aşa-numita opoziţie pro-
europeană fac totul pentru a-i 
dezbina pe cetățeni. În pofida sta-
tutului de neutralitate, consfinţit în 

Constituţia ţării, Moldova este for-
ţată să adere la blocul militar NATO.  

În loc să facă ţara deschisă atît 
pentru Occident, cît şi pentru Est, 
guvernarea construieşte o nouă 
„cortină de fier” pe direcţia estică. 
În loc să îmbunătăţească relaţiile cu 
Rusia – partenerul nostru strategic – 
în loc să atragă investiţiile necesare 
pentru dezvoltarea economiei şi cre-
area de noi locuri de muncă, regimul 
organizează o campanie antiruseas-
că agresivă.

Lipsind poporul ţării de dreptul 
constituţional la libertatea de in-
formare din orice sursă, autorităţi-
le au interzis difuzarea emisiunilor 
de ştiri şi a celor informativ-anali-
tice produse în Rusia. Introducerea 
în Constituţie a dispoziţiei privind 
obligativitatea vectorului European 
va fi o lovitură dură adusă principi-
ilor democratice de libertate de ex-
primare şi pluralism de opinii. 

Aşa-zisa opoziţie pro-euro-
peană, prin viziunile sale, nu se 
deosebeşte prin nimic de actuala 
guvernare şi intenţionează să pro-
moveze aceeaşi politică antisocia-

lă. Partidul Liberal-democrat a făcut 
parte din cele cinci coaliţii pro-eu-
ropene alături de Partidul Democrat, 
iar liderii aşa-numitului protest civil 
– Maia Sandu şi Viorel Cibotaru 
– au deţinut, în coaliţiile pro-euro-
pene, funcții înalte de stat. În acest 
mod, ei sînt complicii direcţi ai gu-
vernării criminale a ţării, începînd 
cu anul 2009.  

Astăzi, unicul partid care acţio-
nează în interesele majorităţii ab-
solute a poporului Moldovei este 
Partidul Socialiştilor din Repu-
blica Moldova. Principiile de bază 
ale PSRM corespund aspiraţiilor 
majorităţii cetăţenilor ţării noastre: 
trecerea la forma de guvernare pre-
zidenţială, păstrarea statalităţii mol-
doveneşti şi a limbii moldoveneşti 
în Constituţie, pacea interetnică în 
ţară, statutul neutru al Moldovei pe 
arena internaţională, relansarea par-
teneriatului strategic cu Rusia, echi-
tatea social, apărarea Ortodoxiei şi a 
valorilor tradiţionale. 

Noi, locuitorii raionului Un-
gheni, ne exprimăm sprijinul 
plenar pentru Preşedintele Repu-
blicii Moldova, Igor Dodon, ales 
prin vot direct de popor, pentru ini-
ţiativele sale politice şi sociale, cît 
şi pentru Partidul Socialiştilor din 
Republica Moldova care îl susţine. 

Noi susținem înaintarea dom-
nului Ghenadi Mitriuc în calita-
te de candidat în circumscripţia 
noastră uninominală. Domnia sa 
este o persoană de încredere, care se 
bucură de stimă şi respect în raionul 
nostru, care nu va trăda interesele 
locuitorilor din raionul nostru. 

Îndemnăm locuitorii raionului 
nostru să se unească în jurul can-
didatului nostru şi al programu-
lui său pozitiv de transformare şi 
dezvoltare a ţării noastre şi a fie-
cărei regiuni în parte.

SOCIALIŞTII – PARTID AL POPORULUI!

9 ANI SUTE DE ŞCOLI ÎNCHISE!
CETĂŢENII PĂRĂSESC MASIV ŢARA!
SUTE DE MII DE PENSIONARI SĂRACI ŞI SALARII MIZERE 

NU 
„ALIANŢELOR PENTRU 
INTEGRARE EUROPEANĂ”!

EUROUNIONIŞTII AFLAŢI LA 
PUTERE ÎN ŢARĂ AU LUAT CURSUL 
SPRE LICHIDAREA DESCHISĂ A 
STATALITĂŢII REPUBLICII MOLDOVA

ÎNDEMNĂM LOCUITORII RAIONULUI 
NOSTRU SĂ SE UNEASCĂ ÎN JURUL 
CANDIDATULUI NOSTRU ŞI AL 
PROGRAMULUI SĂU PROGRAMUL DE 
SCHIMBARE A REGIUNII CU SUSȚINEREA 
PARTIDULUI CARE ESTE CEL MAI APROAPE 
DE OAMENI- PARTIDUL SOCIALIȘTILOR ȘI A 
PREȘEDINTELUI ALES DE POPOR
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Alexandru AGHENIE

DATE BIOGRAFICE
Ghenadi MITRIUC

DATA NAȘTERII: 
17.03.1959
Republica Moldova

STUDII:

1975-1983 –  Şcoala medie 
incompletă s.Agronomovca
Învăţământ mediu:
1983-1987  – Școala medicală de 
bază din Chișinău, specialitatea 
felcer-sanitar
1998-2003- Academia ,,Ștefan cel 
Mare’’ a MAI, specialitatea Drept;
Studii postuniversitare:
2004-2007–Academia de 
Administrare Publică pe lîngă 
Președintele Republicii Moldova, 
specialitatea Economie și 
management public; 
 2017-prezent- Academia militară 
,,Alexandru cel Bun’’, specialitatea 
securitate națională

CANDIDATUL PSRM 
LA FUNCŢIA DE DEPUTAT ÎN CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ NR. 16

2009 – 2018! DESTUL!
BILANŢUL ULTIMILOR ANI – MILIARDELE FURATE!

EXPERIENŢA DE MUNCĂ:
-2014-prezent- deputat în Parlamentul RM
    vicepreședinte a comisiei parlamentare "Comisia securitate naţională, 
apărare şi ordine publică"
– 2011-2014- Director SRL ,,RINCOR-PRIM’’
– 2011- 2014- Consilier orășenesc Ungheni
– 2007-2011- viceprimar or. Ungheni
– 2003-2007- Consilier independent în Consiliul Orășenesc Ungheni
– 2002-2007- Director SRL ,,RINCOR-PRIM’’
– 1996-2001- inspector al vamei ( la început în Ungheni, apoi transferat la 
Vama Sculeni în calitate de inspector superior)
–1992-1996- Paznic la școala medie incompletă s. Agronomovca
–1991-1992-Serviciul în organele interne a Republicii Moldova, Brigada de 
Poliție cu Destinație Specială.
LIMBI:
Moldovenească, rusă, franceză

VLADIMIR ODNOSTALCO
TIMPUL HOŢILOR ŞI IPOCRIŢILOR A TRECUT. 
NOI VĂ ÎNDEMNĂM SĂ VOTAŢI PENTRU 
OAMENI ONEŞTI, DESTOINICI ŞI PRINCIPIALI.

Atunci cînd priviţi televizorul, la unele pos-
turi de televiziune, aflaţi cu mirare că aţi început 
a trăi mai bine. Oare chiar aşa să fie? Noi admi-
tem că nu ajung bani pentru construcţia drumu-
rilor. Totuşi, ei au bani pentru a majora salariile 
angajaţilor MAI, pentru cei de la procuratură, 
serviciul fiscal, serviciul vamal, judecători. Su-
plimentul la salariul de bază ajunge în medie la 
9000 de lei. Şi acesta este doar suplimentul. Şi 
ce au ceilalţi? Învăţătorilor le-au dat un supli-
ment de tocmai 8%, ceea ce echivalează cu o 
sută de lei. Nu este de mirare că în ţară este un 
deficit de circa 2000 de pedagogi. În prezent, 
vîrsta medie a unui pedagog este de 57 de ani, 
deoarece tinerii nu doresc să vină să muncească 
pentru un salariu de două mii de lei. Sau pensi-
onarii. Aud de la Sandu, Năstase că trebuie să 
fie majorate pensiile. Dar, stimată Maia Sandu, 
atunci cînd erai ministru şi ai votat pentru aloca-
rea de miliarde furate din sistemul bancar, ştiai 

că aceşti bani sînt 
necesari pentru 
achitarea de pensii. 
Ştiai, dar executai 
indicațiile care le-
ai primit. Dar toate 
acestea nu o îm-
piedică să promită 
fariseic majorări 
de pensii dacă va fi 
aleasă. Însă timpul 
ei a plecat. A plecat 
timpul hoţilor şi ipocriţilor. La alegerile viitoa-
re, vă îndemnăm să votaţi pentru persoane one-
ste, demne şi principiale. Şi la Ungheni este o 
astfel de persoană – Ghenadie Mitriuc! 

Vladimir ODNOSTALCO
deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova

VASILE BOLEA:
CONSIDER CĂ A VENIT TIMPUL SĂ 
SPUNEM „NU”  FĂRĂDELEGILOR 
ȘI IMPUNITĂȚII!

Pentru mine, raionul şi 
oraşul Ungheni sînt a doua 
Patrie. De aici este originară 
soţia mea, aici îmi sînt ru-
dele. De aceea, nu sînt indi-
ferent nu doar de tot ce se 
întîmplă în ţară, la general, 
ci şi de ceea ce are loc aici, 
la Ungheni. În ultimii ani, 
regimul criminal a stăruit în 
mod deosebit pentru a dis-
truge ţara. Ei au concesionat 
Aeroportul în favoarea lui 
Şor. Ei au furat miliardul. 
Eu au închis peste 200 de 
şcoli, au promovat fărădele-
gile. Şi au făcut acest lucru 
nu doar acolo, la Chişinău. 

Ei l-au promovat în fi-
ecare raion, unde au 
putut, unde au ajuns. 
Au simţit acest lucru 
şi locuitorii raionului 
Ungheni. Amintiţi-vă 
de ministrul Transpor-
turilor şi Drumurilor, 
Iurie Chirinciuc. Acela 
pe care l-au prins luînd 
mită. El este din Un-
gheni. Care este soar-
ta lui de mai departe? 
Este bine mersi. A 
plecat liniştit în Româ-
nia să trăiască şi să se 

odihnească  pe cele furate. 
Sau haideţi să ne aducem 
aminte de Maia Sandu, care, 
fiind ministru al Educaţiei, 
a închis peste 200 de şcoli. 
Unde este ea? A primit după 
merite? Ea rîvneşte iarăşi la 
Parlament. Cred că a venit 
timpul să spunem „NU”. Nu 
– fărădelegilor şi impuni-
tăţii! Da – persoanelor noi, 
patriotismului şi principia-
lităţii! 

Vasile BOLEA
deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova


