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STOP „ALIANŢELOR PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ”!
La 28 octombrie, la Anenii Noi, 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. 34.
Candidatul numit este Alexandr MAȚARIN.

VLAD BATRÎNCEA:

ASTĂZI POT EXISTA DOAR DOUĂ SITUAȚII – SAU PENTRU
ACEASTĂ GUVERNARE ANTISOCIALĂ SAU PENTRU SOCIALIŞTI!
În ultimii nouă ani de zile, acest regim antisocial a distrus toate speranţele
oamenilor. Ei au închis şcoli, au lichidat
grădiniţe de copii, spitale, primării. De
fapt, ei au lichidat încrederea oamenilor
în propriul viitor şi în viitorul ţării lor.
Astăzi, ei au mers şi mai departe
încercînd să lichideze statalitatea moldovenească. În coaliţia antisocială de
guvernămînt s-au adunat, acum, deputaţi care vorbesc despre integrare europeană. Şi alţi reprezentanţi ai aceloraşi
formaţiuni politice, care au fost şi ei
parte a Alianţei pentru Euro, în prezent
se dau drept „opoziţie”.
Noi spunem „NU!” acestui teatru de
păpuşi, noi spunem „NU!” marionetelor. Toţi cei care au fost la putere în re împotriva socialiştilor este o votare
aceşti ultimi nouă ani trebuie să plece. pro-Plahotniuc. Unica alternativă sînt
Astăzi, pot exista doar două situații socialiştii. Unicul partid al poporului!
– sau pentru această guvernare antisoVlad BATRÎNCEA
cială, sau pentru socialişti. Orice votaSecretarul executiv al PSRM

Alexandr MAȚARIN

Odată raionul nostru era unul dintre
cele mai dezvoltate și înfloritoare și noi
știm cum să reîntoarcem acest lucru!
Noi, cetățenii Republicii Moldova, astăzi, tot mai des
ne întrebăm – ce să facem și cum să trăim mai departe.
Avem terenuri neprelucrate, sate pustii populate de pensionari singuratici, școli și grădinițe închise sau pe cale
de a fi închise, drumuri distruse. Toate aceste probleme
pot fi soluționate prin muncă, optimism, devotament și
unirea tuturor forțelor sănătoase și patriotice ale țării de
la sud pînă la nord, de la est pînă la vest, din țară și de
peste hotare. Odată, raionul nostru Anenii Noi era unul
dintre cele mai dezvoltate și înfloritoare din Republica
Moldova. Noi toți cunoaștem și ne amintim despre frumoasele livezi și podgorii din sate, despre complexul de
sere, de fabrici de vinuri și fabrici de conserve, de com-

plexe zootehnice care activau în regim normal, unde
lucrau odată oamenii pentru salarii decente. Suntem
obligați să ne unim forțele și să schimbăm lucrurile spre
bine în raionul nostru Anenii Noi și o vom face prin atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă și asigurarea piețelor de desfacere - imediat după alegerile parlamentare din 24 februarie!

ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI ŞI
CORUPȚIEI CARE AU CAPTURAT
ŢARA, A LUPTAT ŞI LUPTĂ DOAR
PARTIDUL SOCIALIŞTILOR

9 ANI DE HAOS! DESTUL!
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SOCIALIŞTII – PARTID AL POPORULUI!
REZOLUŢIA MITINGULUI DIN RAIONUL ANENII NOI
28 octombrie, 2018
Situaţia social-economică şi cea
politică din Republica Moldova
continuă să degradeze într-un mod
dramatic. În ciuda tuturor asigurărilor din partea Guvernului, în ţară
continuă să se intensifice criza economică şi socială.
În perioada ultimilor 9 ani,
guvernarea a promovat o politică
de jaf în raport cu regiunile ţării
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 defavorizate categorii ale societăţii –
pensionarii, familiile numeroase
şi cele monoparentale, persoanele
cu nevoi speciale. Majorarea preţurilor la produsele 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 medicale. Reforma administrativă,

ţară, în loc să fie predată istoria ţării noastre, continuă predarea unei
discipline străine nouă – istoria românilor. Nestingherit își desfășoară
activitatea organizaţiile care militează pentru anexarea ţării noastre
la România. Un exemplu revoltător
în acest sens sunt aşa zisele „Declaraţii despre unire”, adoptate de

ÎNDEMNĂM LOCUITORII RAIONULUI
NOSTRU SĂ SE UNEASCĂ ÎN JURUL
CANDIDATULUI NOSTRU ŞI AL
PROGRAMULUI SĂU POZITIV DE
TRANSFORMARE ŞI DEZVOLTARE A ŢĂRII
NOASTRE ŞI A FIECĂREI REGIUNI ÎN PARTE
promovată de Guvern, va duce la
lichidarea raioanelor şi, respectiv,
la închiderea spitalelor şi clinicilor
raionale. Unul din rezultatele distrugerii sistemului de sănătate din
Moldova l-a reprezentat răspîndirea rujeolei şi a altor epidemii periculoase.
Multiplele iniţiative sociale,
promovate de Preşedintele Republicii Moldova şi Partidul Socialiştilor, sunt blocate de majoritatea parlamentară şi Guvern,
care execută cu smerenie voinţa
oligarhilor şi a instituțiilor financiare internaţionale.
Totodată, eurounioniştii aflaţi
la putere în ţară au luat cursul spre
lichidarea deschisă a statalităţii
Republicii Moldova. În şcolile din

9 ANI

consiliile mai multor localităţi din
ţară. În prezent, guvernarea și așazisa opoziție pro-europeană promovează proiectul de modificare
a Constituţiei care prevede excluderea din Legea Supremă a glotonimului „limba moldovenească”
şi substituirea acestuia prin cel de
„limba română”, ceea ce înseamnă
renunţare la limba strămoşilor noştri.
În loc să unească ţara, autorităţile şi aşa-numita opoziţie
pro-europeană fac totul pentru
a-i dezbina pe cetățeni. În pofida
statutului de neutralitate, consfinţit
în Constituţia ţării, Moldova este
forţată 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 crearea de noi locuri de muncă,
regimul organizează o campanie
antirusească agresivă.
Lipsind poporul ţării de dreptul
constituţional la libertatea de informare din orice sursă, autorităţile au
interzis difuzarea emisiunilor de
ştiri şi a celor informativ-analitice produse în Rusia. Introducerea
în Constituţie a dispoziţiei privind
obligativitatea vectorului European
va fi o lovitură dură adusă principiilor democratice de libertate de exprimare şi pluralism de opinii.
Aşa-zisa opoziţie pro-europeană, prin viziunile sale, nu se
deosebeşte prin nimic de actuala guvernare şi intenţionează să
promoveze aceeaşi politică antisocială. Partidul Liberal-democrat
a făcut parte din cele cinci coaliţii
pro-europene alături de Partidul

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

SUTE DE ŞCOLI ÎNCHISE!
CETĂŢENII PĂRĂSESC MASIV ŢARA!
SUTE DE MII DE PENSIONARI SĂRACI ŞI SALARII MIZERE
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Democrat, iar liderii aşa-numitului
protest civil – Maia Sandu şi Viorel
Cibotaru – au deţinut, în coaliţiile
pro-europene, funcții înalte de stat.
În acest mod, ei sînt complicii direcţi ai guvernării criminale a ţării,
începînd cu anul 2009.
Astăzi, unicul partid care acţionează în interesele majorităţii
absolute a poporului Moldovei
este Partidul Socialiştilor din
Republica Moldova. Principiile de bază ale PSRM corespund
aspiraţiilor majorităţii cetăţenilor
ţării noastre: trecerea la forma de
guvernare prezidenţială, păstrarea
statalităţii moldoveneşti şi a limbii
moldoveneşti în Constituţie, pacea
interetnică în ţară, statutul neutru al Moldovei pe arena internaţională, relansarea parteneriatului
strategic cu Rusia, echitatea social,
apărarea Ortodoxiei şi a valorilor
tradiţionale.
Noi, locuitorii raionului Anenii Noi, ne exprimăm sprijinul
plenar pentru Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon,
ales prin vot direct de popor, pentru iniţiativele sale politice şi sociale, cît şi pentru Partidul Socialiştilor din Republica Moldova care îl
susţine.
Noi susținem înaintarea domnului Alexandr Mațarin în calitate 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
candidatului nostru şi al programului său pozitiv de transformare şi dezvoltare a ţării noastre şi
a fiecărei regiuni în parte.

NU

„ALIANŢELOR PENTRU
INTEGRARE EUROPEANĂ”!
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Alexandr MAȚARIN

LA FUNCŢIA DE DEPUTAT ÎN CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ NR. 34

DATE BIOGRAFICE

DATA NAȘTERII:

12.04.1977 Moldova
STUDII:

1984 - 1994
Școala medie Mihai Eminescu,
or. Anenii Noi
1994-1999
Academia de Studii Economice din
Moldova, Finanţe şi credit, Economist

EXPERIENŢA DE MUNCĂ:

01.07.1999 - 05.05.2000 Biroul notarial Anenii Noi, Consultant

CALIFICĂRI:
12.2004 - 12.2004 BTD Moldova Chişinău
21.06.2005 - 24.06.2005 BIZPRO Moldova
Chişinău
10.2005 -10.2005 CÎP „Bat-Intelect”
Chişinău
18.10.2007 - 19.10.2007 Mercury
International Moldova Chişinău
04.2011 - 09.2011 European banking &
financial services training association Asbl

10.05.2000 - 20.02.2001 BC „Moldova-Agroindbank” SA Anenii Noi, Dealer
26.02.2001 - 20.07.2001 Banca de Economii SA Anenii Noi, Inginer IT
20.07.2001- 01.04.2004 Banca de Economii SA Anenii Noi, Manager
02.04.2004 - 05.10.2005 BC „Mobiasbanca” Anenii Noi, Economist-expert
05.10.2005 - 04.11.2013 Banca de Economii SA Anenii Noi, Director filială

LIMBI:
Română, rusă, engleză, franceză

05.11.2013 - pînă în prezent, Director-adjunct filială Bancă Comercială

VASILE BOLEA:

AVEM CU TOŢII ŞANSA DE A SCHIMBA
SISTEMUL ŞI DE A FACE ORDINE ÎN JUSTIŢIE

Cred că nu este nevoie
să explic în detalii situaţia
actuală din justiţia moldovenească, starea legislaţiei
şi organelor de drept moldoveneşti. Toţi care au avut
măcar o dată ocazia de a
se intersecta cu justiția, au
simţit personal toate fărădelegile şi haosul care domină. Corupţia a pus stăpînire
pe tot sistemul de justiţie
din ţară. Cea mai mare parte a cetăţenilor noştri, care
au ajuns la judecată în căutarea dreptăţii, s-au ales
doar cu un sentiment de
deziluzie. Oamenii se simt
neprotejaţi. Legea nu ne
mai ocroteşte, judecăţile nu
mai iau partea legii şi a intereselor cetăţenilor de rînd.

CANDIDATUL PSRM

Această situaţie îi îngrijorează nu doar pe
locuitorii Moldovei.
Fărădelegile şi anarhia îi sperie şi pe investitorii din străinătate, pe antreprenorii
care ar dori să vină
în Moldova să inestească. Ei nu simt aici
protecţie, nu simt că
banii şi interesele lor
vor fi în siguranță. Instanţele de judecată
nu respectă legea, ci apără
un grup îngust de persoane.
În ultimii nouă ani, am avut
prilejul să urmărim cum
este distrusă în mod sistematic justiţia. Alianţa pentru integrare europeană şi-a
schimbat doar ordinea numerică dar situaţia privind
legile a rămas neschimbată. Şi acum, la alegerile ce
urmează să aibă loc, noi
vom avea ultima şansă de
a schimba sistemul şi de a
aduce la putere persoane
care vor face ordine în justiţie şi vor declara supremaţia legii. Astfel de persoane
sînt socialiştii!

ZINAIDA GRECEANÎI:
VIITORUL REPUBLICII MOLDOVA ESTE ÎN MÎINILE NOASTRE!
Poporul este disperat, oamenii așteaptă următoarele alegeri, iar dacă PSRM nu va cîștiga alegerile parlamentare, ei pur și simplu vor pleca din țară. Sute de
oamenii pleacă zilnic din RM, acest lucru este un pericol enorm pentru țara noastră. La mitingurile de protest
organizate de PSRM se adună oamenii cărora nu le este
indiferentă soarta țării. Mă bucur să văd o asemenea
echipă numeroasă și atît de puternică din raioanele Rezina și Șoldănești. Cei prezenți la aceste mitinguri au
o misiune specială, de a răspîndi informația în fiecare
casă, fiecărui cetățean al Republicii Moldova. Trebuie
să înțeleagem cu toții că destinul RM depinde de fiecare
dintre noi. Pe 24 februarie, trebuie să facem alegerea corectă, să votăm Partidul Socialiștilor, să renunțăm odată
la acest regim despotic! Mă bucur că în țara noastră mai
sunt oameni cărora nu le este indiferent viitorului țării,
viitorul acestui neam, celor care au mai rămas în RM.
Zinaida GRECEANÎI, Preşedintele PSRM

Vasile BOLEA
deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

2009 – 2018! DESTUL!
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