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STOP „ALIANŢELOR PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ”!
La 3 noiembrie, la Briceni, a avut loc mitingul organizat de Partidul
Socialiştilor împotriva guvernării de 9 ani a actualului regim şi în sprijinul
candidatului PSRM pentru circumscripţia uninominală nr. 1.
Candidatul desemnat este președintele PSRM - Zinaida Greceanîi.

IGOR DODON: SUNT CONVINS CĂ PENTRU
ZINAIDA GRECEANÎI VOR VOTA TOȚI LOCUITORII
RAIONULUI BRICENI
Circumscripția electorală Briceni este
circumscripția nr. 1. Cine ar trebui să participe
în cursa electorală pentru circumscripția nr. 1?
Cu siguranță un lider! Și acesta este Zinaida
Greceanîi. Vreau să-i provoc pe toți liderii
de partide: mergeți să candidați la următoarele alegeri pe circumscripțiile electorale din
localitățile unde v-ați născut, ca oamenii să vă
poată aprecia la justa valoare. Pentru Zinaida
Greceanîi, vor vota toți locuitorii din raionul
său natal.
Acum 4 ani, dumneavoastră, foarte mulți
cetățeni ai Republicii Moldova, ați votat pentru echipa Partidului Socialiștilor. Sunt foarte bucuros și mândru pentru faptul că, deși
au trecut 4 ani, anume fracțiunea noastră,
fracțiunea Socialiștilor, a demonstrat că este o
echipă unită. Noi nu ne-am dat bătuți. Am ales
să mergem în opoziție pentru simplul motiv că
nu avem ce discuta și negocia cu cei care sunt
la guvernare ultimii 9 ani. În toți acești ani, la
cîrma țării au fost aceleași persoane. Anume ei
sunt responsabili de salariile și pensiile mici,
de tarifele ridicate, de închiderea școlilor. Înainte de alegeri, unii reprezentanți ai puterii
"s-au trezit" și au început să ofere cetățenilor
diverse "favoruri" sub formă de așa-numite
creșteri salariale și alte "beneficii".

Dar unde ați fost în toți acești 9 ani? Unde
erați atunci cînd au fost închise școlile în sate
și copiii noștri erau îndemnați să parcurgă cîte
20-30 km pe timp de iarnă? Unde ați fost când
pensiile creșteau cu 5%, iar tarifele cu 30%?
Și acum, înainte de alegeri, vreți să „ungeți
ochii” cetățenilor noștri? Așa nu va merge. În
acest scrutin, oamenii vor face alegerea potrivită. Și în Briceni această alegere va fi votul
pentru Zinaida Greceanîi!

Zinaida
GRECEANÎI

Viitorul Republicii Moldova
este în mîinile noastre!
Oamenii sunt disperați, oamenii așteaptă viitoarele alegeri, și
dacă PSRM nu va învinge în acest scrutin electoral, ei pur și simplu vor pleca din țară. Sute de oameni zilnic pleacă din Moldova,
ceea ce este un pericol grav pentru țara noastră. La mitingurile
de protest organizate de PSRM, vin oameni cărora nu le este
indiferentă soarta propriei țări.
Participanții acestor manifestații au o sarcină deosebit de
importantă – cea de a transmite informația respectivă în fiecare
casă și s-o comunice fiecărui cetățean al Republicii Moldova.
Sunt bucuroasă că în țara noastră mai sunt oameni cărora nu
le este indiferent viitorul țării noastre, viitorul poporului nostru,
viitorul celor care încă au rămas în Republica Moldova.
Pe data de 24 februarie trebuie să facem alegerea corectă, să
demitem o dată și pentru totdeauna această guvernare!

SCOPUL NOSTRU SĂ AJUNGEM LA INIMA
FIECĂRUI CETĂȚEAN,
DEOARECE, DOAR
ÎMPREUNĂ PUTEM
SCHIMBA SITUAȚIA
ÎN ȚARĂ

9 ANI DE HAOS! DESTUL!
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SOCIALIŞTII – PARTID AL POPORULUI!
REZOLUŢIA MITINGULUI DIN ORAȘUL BRICENII
3 noiembrie, 2018
În decursul a nouă ani,
de la venirea la guvernare a
eurounioniștilor, țara noastră este
la limita unei crize la nivel politic,
economic și social.
Ignorînd
voința
majorității
covîrșitoare a cetățenilor, regimul
de guvernămînt din Moldova lichidează sistematic statalitatea moldovenească.
Atacul asupra statalității și
identității noastre are loc în toate
domeniile – de la educație, unde
copiii noștri învață istoria unui
alt stat, pînă la Constituție, unde
eurounioniștii vor să substituie sintagma ”limba moldovenească” cu
”limba română”.
Nestingherit și cu suportul regimului de guvernare, își desfășoară
activitatea organizaţiile unioniste
care militează pentru lichidarea
Republicii Moldova. Un exemplu
revoltător în acest sens sunt aşa-zisele „Declaraţii de unire”, care reprezintă o trădare de Patrie în mod
deschis.

la guvernare încearcă să deterioreze relațiile cu cel mai important partener strategic al nostru
– Federația Rusă. Lipsind poporul
de dreptul constituţional la libertatea de informare din orice sursă,
autorităţile au interzis difuzarea
buletinelor de ştiri şi a emisiunilor

ÎNDEMNĂM LOCUITORII RAIONULUI
NOSTRU SĂ SE UNEASCĂ ÎN JURUL
ZINAIDEI GRECEANÎI ȘI A PROGRAMULUI
SĂU DE TRANSFORMARE A REGIUNII,
CARE ESTE SUSȚINUTĂ DE CEL
MAI POPULAR PARTID – PARTIDUL
SOCIALIȘTILOR ȘI PREȘEDINTELE ALES
DE ÎNTREG POPORUL
Regimul de guvernămînt dezbină societatea Republicii Moldova pe criterii geopolitice, etnice și
altele criterii.
În pofida statutului de neutralitate permanentă, consfințit în
Constituţia ţării, autoritățile deschid birouri NATO pe teritoriul
RM. În pofida restricțiilor impuse
de Președintele țării, guvernarea trimite trupele noastre la exerciții militare sub egida NATO, ceea ce este
categoric inadmisibil pentru un stat
suveran.
În pofida voinței majorității
covîrșitoare a cetățenilor care pledează pentru relații bune atît cu
Estul, cît și cu Vestul, regimul de

9 ANI

informativ-analitice din Rusia. Fără
a ține cont de părerea poporului, regimul de la guvernare încearcă din
răsputeri să introducă în Constituție
dispoziția privind obligativitatea
vectorului european. Situaţia socialeconomică din Republica Moldova
continuă să degradeze. 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.
Din cauza Acordului de Asociere cu UE, încheiat fără a consulta cetățenii RM, agricultura țării a
ajuns într-o stare critică. După ce au

pierdut piața tradițională rusă și nu
au găsit noi piețe de desfacere, întreprinderile agricole sunt ruinate.
Recoltele putrezesc pe cîmpuri și în
hambare. Într-o situaţie dezastruoasă
s-au pomenit și cele mai vulnerabile
categorii ale societăţii – pensionarii,
familiile numeroase şi cele monoparentale, persoanele cu nevoi speciale. Majorarea preţurilor la produsele
alimentare, la medicamente, servicii
comunale, face imposibilă procurarea lucrurilor de strictă necesitate.
Continuă să fie închise şcoli,
grădiniţe de copii, instituţii medicale. Reforma administrativă,
promovată de Guvern, va duce la
lichidarea raioanelor şi, respectiv, la
închiderea spitalelor şi policlinicilor
raionale. Un rezultat al distrugerii
sistemului de sănătate din Moldova
este 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 loialitate voinţa oligarhi-

Noi
susținem
înaintarea
Președintelui
Partidului
Socialiștilor, Doamna Zinaida
Greceanîi în calitate de candidat
în circumscripţia noastră uninominală. Zinaida Greceanîi are o
experiență vastă în sfera conducerii, începînd cu ocuparea funcției
de prim-ministru și finalizînd cu
funcția de președinte a celei mai
mari fracțiuni parlamentare, cît și a
celui mai mare partid din țară – Partidul Socialiștilor.

ZINAIDA GRECEANÎI ARE O EXPERIENȚĂ
VASTĂ ÎN SFERA CONDUCERII, ÎNCEPÎND
CU OCUPAREA FUNCȚIEI DE PRIMMINISTRU ȘI FINALIZÎND CU FUNCȚIA DE
PREȘEDINTE A CELEI MAI MARI FRACȚIUNI
PARLAMENTARE, CÎT ȘI A CELUI MAI
MARE PARTID DIN ȚARĂ – PARTIDUL
SOCIALIȘTILOR

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

www.socialistii.md

lor şi a instituțiilor financiare internaţionale.
Astăzi spunem AJUNGE! Politica antipopulară a regimului de la
guvernare trebuie să înceteze. Republica Moldova este un stat democratic iar suveranitatea acestuia este
poporul său, de aceea țara trebuie
condusă în conformitate cu voința
poporului.
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 de neutralitate
permanentă a Moldovei, relansarea
parteneriatului strategic cu Rusia,
echitatea socială, apărarea Ortodoxiei şi a valorilor tradiţionale.
Noi exprimăm încredere totală
pentru Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, ales prin vot direct de popor, pentru inițiativele sale
politice, sociale, şi pentru Partidul
Socialiștilor din Republica Moldova
care îl susține.

NU

„ALIANŢELOR PENTRU
INTEGRARE EUROPEANĂ”!
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Zinaida GRECEANÎI

CANDIDATUL PSRM

LA FUNCŢIA DE DEPUTAT ÎN CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ NR. 1

EXPERIENŢA DE MUNCĂ:

DATA NAȘTERII:

1974 Contabil superior interimar (Direcția financiară, Briceni)

07.02.1956 URSS
or. Metallist
regiunea Tomsk

1974–1976 Inspector superior (Secția bugetară a Direcției financiare, Briceni)

DATE BIOGRAFICE

1976–1981 Inspector-revizor superior pe state
1981–1994 Șeful secției bugetare. Șef-adjunct al Direcției financiare, Briceni

STUDII:

1994 Vicepreședinte interimar al Comitetului executiv, raionul Briceni, șef-interimar al Direcției financiare-economice
Briceni

1974 Economist. Tehnicumul
financiar-economic din
Chișinău

1994 –1996 Șef-adjunct al Direcției generale elaborarea și analiza bugetului, șef al secției bugetelor locale a
Departamentului bugetului (Ministerul Finanțelor)
1996 –1999 Șeful Direcției generale elaborarea și administratea bugetului (Ministerul Finanțelor)

1982 Economist. Universitatea
de Stat din Republica Moldova

1999 –2000 Director al Departamentului Buget (Ministerul Finanțelor)
2000 –2001 Viceministrul Finanțelor

04/1995–05/1995 Seminar:
Managementul politicii fiscale

2001 – 2002 Prim-vicepriministru al finanțelor
2002 – 2005 Ministru al Finanțelor

03/1998–04/1998
Cursuri: Analiza și politici
macroeconomice

2005 – 2008 Prim-viceprim-ministru
2008 – 2009 Prim-Ministru al Republicii Moldova
2009 – Prezent Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

LIMBI:
Moldovenească,
rusă

ACTIVITATEA ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
30.11.2014 – prezent Președintele fracțiunii PSRM în Parlamentul Republicii Moldova
18.12.2016 –prezent Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova

BOGDAN ȚÎRDEA:

VLADIMIR GOLOVATIUC:

OAMENII ASOCIAZĂ NUMELE ZINAIDEI GRECEANÎI
CU SPERANȚA PENTRU UN VIITOR MAI BUN

VIITORUL REPUBLICII MOLDOVA ESTE ÎN MÂINILE NOASTRE!

Timp de 8 ani de zile sîntem guvernați de aceeași bandă
formată din 3 formațiuni politice: PLDM, PDM și PL. În
toți anii, înainte de alegeri ei
mimează o luptă acebă între
ei. Iar după – “hop” și sunt din
nou în Alianța pentru Eurointegrare. Sandu îl critică pe Candu, Candu o critică pe Sandu.
Cebotari din PDM aruncă noroi în Cibotaru din PLDM. Tănase ridică vocea la Năstase și
viceversa. După alegeri, ei din
nou se unesc și joacă aceeași
horă. Acest lucru continuă de
9 ani. Înainte de alegeri măresc
salariile și pensiiile cu 10 %,
împart pentru fiecare cîte un
pachet de hriscă și un pahar
de vin. După alegeri reduc tot

și scad salariile mai mult
decât erau înainte. Poate
e timpul să oprim acest
circ?
Pe timpul guvernării
lui Greceanîi și Dodon
țara a obținut progrese
reale. Au fost cele mai
mari indexări la pensii
și salarii – 18-20%. Am
avut cel mai mare nivel
de investiții străine directe – 711 milioane dolari.
În comparație cu anul
2016 acestea au constituit 95
milioane dolari. Greceanîi a
lăsat în urmă cea mai mică
datorie din istoria țării - 17 la
suta din PIB - 950 milioane.
La ora actuală această datorie constituie 38% sau cu alte
cuvinte - 2 miliarde dolari. În
aceeași perioadă, a fost cea
mai mare creștere a PIB-ului
pe cap de locuitor - 38%. Pentru comparație, în 2016 - 4%.
Rata natalității în anul 2008
depășea rata mortalității. La
ora actuală este invers. În anul
2008 oamenii aveau încredere
în Zinaida Greceanîi. Acum, în
2018, oamenii o asociază și cu
speranța - speranța într-un viitor mai bun.

Zinaida Petrovna este nu doar o persoană bună, dar este o
femeie deosebită, gospodină, soție, mamă, bunică. Oriunde a
activat: direcția finaciară din Briceni, șef-adjunct al direcției
din cadrul Ministerului Finanțelor, Ministrul Finanțelor, primvice-premier, prim-ministru, s-a evidențiat printr-o abordare
aparte, pragmatică. Ca și orice finanțist, și-a trasat obiective
clare și le-a atins. Am fost alături de ea și la ea te puteai adresa cu orice problemă atît la 12 noaptea, cît și la 7 dimineața.
La ora 10 seara era lumina aprinsă în cabinetul primului ministru. Acest lucru nu se întîmplă acum. În 2014 urmărind
formarea noii Alianțe pentru Integrare Europeană, știam că
nu se va produce nici o schimbare. Dar ne-am înșelat. S-au
produs schimbări radicale, viața a devenit mai grea. Dacă anterior spuneam că trebuie oprită reducerea nivelului de trai,
acum susținem că trebuie oprită distrugerea statului. Trebuie
schimbată puterea. În parlament trebuie să acceadă alți oameni. Partidul Socialiștilor are acești oameni. Există un astfel
de partid, se spunea cu 101 ani în urmă. Există un astfel de
partid, care poate soluționa toate aceste probleme, susținem și
acum. Putem, suntem capabili și pregătiți cu candidații noștri.
Numărul 1 este Zinaida Greceanîi.

2009 – 2018! DESTUL!
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