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Socialiștii sînt unicul 
partid care are un program 
anticriză și o echipă aptă 
să-l realizeze.

Socialiștii sînt unicul par-
tid care poate asigura salarii 
și pensii decente, învățămînt 
și medicină accesibile și de 
calitate pentru toți cetățenii.

Socialiștii sînt unicul par-
tid care poate combate 
corupția, să elimine oli-
garhii de la guvernare.

Socialiștii sînt unicul 
partid care va reforma 
în totalitate sistemul 
judecătoresc, numind în 
funcții-cheie persoane 
corecte și oneste.

Socialiștii sînt unicul 
partid capabil să restabi-
lească relațiile cu Rusia și 
să dezvolte cooperarea cu 
Uniunea Economică Eura-
siatică.

Socialiștii sînt unicul 
partid care poate asigura 
pacea interetnică și bune-
le relații cu Europa.

Socialiștii sînt unicul par-
tid capabil să apere statali-
tatea și să lupte împotriva 
lichidării țării.

Socialiștii sînt unicul par-
tid care are o echipă de 
profesioniști, capabilă să 
scoată țara din criză. Noi am 
demonstrat acest lucru și 
mai devreme, prin fapte.

24 FEBRUARIE 2019 TOȚI LA ALEGERI!
Votează pentru PSRM și candidații săi în toată țara!

A fost lansat un șir de partide-spoilere. Scopul lor principal 
și unic este de a nu permite socialiștilor să ia majoritatea în 
Parlament. Ei trebuie să dezbine electoratul și să sustragă, să 
fure procente și voturi de la Partidul Socialiștilor și candidații 
săi pe circumscripțiile uninominale. 

Dacă în timpul apropiat, în Moldova, 
ar avea loc alegeri în parlamentul țării, 
Partidul Socialiștilor ar ocupa primul 
loc, acumulînd mai multe voturi decît 
toate celelalte partide împreună.

O instrucțiune detaliată și simplă 
despre cum trebuie să votați la 
alegerile parlamentare, cum să 
găsiți simbolul PSRM în buletin. 
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 „Hoții” de voturi (spoilerii) din partea democraților.
Află cine sînt ei și cum lucrează

Cine îi atacă pe socialiști 
și de ce ei sînt lideri

24 februarie: 
Cum votăm corect

VOTĂM SOCIALIȘTII! VOTĂM STEAUA!
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Complicele lui Vlad Fi-
lat, persoană implicată în 
furtul miliardului și în să-

răcirea poporului moldovenesc. La indicația personală 
a lui Plahontiuc, Șor cheltuiește banii din miliardul de 
dolari furat (echivalentul a 17 miliarde de lei) pentru 
proiecte sociale – magazine, cadouri, conserve, hrișcă, 
evenimente festive pentru pensionari, concerte etc. 
Tot ceea ce a cheltuit el pînă acum constituie nu mai 
mult de 40 de milioane, adică 0,2% din mijloacele fu-
rate. Acest lucru se face pentru a crea o imagine de 

grijă față de popor. Pînă nu demult, chiar și activiștii 
partidului său, cei mai mulți dintre ei, fiind figuranți în 
„furtul miliardului”, au declarat că vor forma coaliție 
cu socialiștii.

ATENȚIE! Partidul Socialiștilor nu formează niciun fel 
de alianțe cu escrocii! În ultimul timp, Șor a început să-l 
atace pe Președinte și pe socialiști, la indicația lui Pla-
hotniuc, inventînd diferite povești. IMPORTANT! La fel, 
la indicația lui Plahotniuc, Șor s-a adresat autorităților 
care sînt controlate de Plahotniuc cu demersul de a ex-
clude Partidul Socialiștilor din alegerile parlamentare.

Ce au pus la cale democrații 
În ajunul alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova, din 24 februa-

rie, Partidul Democrat încearcă, din răsputeri, să-i împiedice pe socialiști 
să obțină majoritatea parlamentară, adică peste 50%, cu speranța că poate 
cumva, își va menține puterea și va continua să distrugă Moldova. 

Ce fac democrații
Sînt utilizate manipulările și amenințările, mituirile și șantajul. Așa cum am 

spus mai sus, intenționat, împotriva socialiștilor, se înregistrează candidați-
spoileri și partide, care au un singur scop: de a crea haos și de a fura măcar cîteva 
procente de la Partidul Socialiștilor.

Complicii democraților
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și Partidul „Șor” sînt 

două formațiuni pe care mizează democrații. În lipsa unor șanse reale de 
depășire a pragului de 6%, aceste partide oricum acumulează cîteva procente, 
fapt atestat de sondajele de opinie. Anume aceste procente ar putea să nu le 
ajungă socialiștilor pentru a putea forma o majoritate de guvernare în  noul Par-
lament. Acest lucru nu poate fi admis!

Încercări și intenții de a exclude PSRM din alegeri?
Partidul Democrat și sateliții săi depun toate eforturile pentru excluderea 

din cursa electorală a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova – cea 
mai puternică formațiune politică din țară.

Noi sîntem pregătiți de proteste naționale
PSRM declară că orice încercare de a exclude cel mai mare și mai po-

pular partid din țară din campania electorală va submina credibilitatea în 
alegerile care se apropie și le va face nelegitime.

PSRM își îndeamnă toți simpatizanții și toți cetățenii Republicii Moldo-
va, care nu sînt indiferenți față de soarta țării:  

FIȚI PREGĂTIȚI DE ACȚIUNI 
DE PROTEST PERMANENTE!

PSRM

PCRM
ALTE PARTIDE 
SPOILERE 

49,2 >50% %

Avînd frică de Partidul Socialiștilor, „păpușarul”, adică Plahotniuc, a lansat un șir de partide-spoilere. 
Menirea lor principală și unică este de a nu permite socialiștilor să ia majoritatea în Parlament. Ei trebuie 
să dezbine electoratul și să sustragă, să fure procente și voturi de la Partidul Socialiștilor și candidații 
săi pe circumscripțiile uninominale. Planul este simplu: ținînd cont de faptul că alegerile se desfășoară 
într-un singur tur și cîștigă cel care acumulează cele mai multe voturi, aceste partide trebuie să ia cîte 
2-5% fiecare, ceea ce în total face – 10-15%, fapt care, în opinia Partidului Democrat, va reduce șansele 
candidaților socialiști de a cîștiga pe circumscripții și ale Partidului Socialiștilor - în general, pe liste.

În anul 2014, pentru a mai lua din voturi și pentru 
a dezorienta electoratul de stînga, Plahotniuc a creat 
cîteva partide-spoilere, care au scopul principal de a 
dispersa voturile. În acest scop a fost creat și Partidul 
Regiunilor. În prezent, din numele acestui partid-fan-
tomă, vorbește Alexandr Kalinin, cunoscut în Rusia, în 
diaspora moldovenească, drept un escroc care estor-
chează sume impunătoare de bani de la concetățenii 

noștri, chipurile pentru soluționarea problemelor 
acestora. Respectivul personaj a apărut zilele acestea 
în spațiul mediatic, la toate televiziunile lui Plahotniuc, 
și anume la PRIME, Publika TV, Canal 2, Canal 3 și al-
tele, precum și pe toate site-urile holdingului media 
al Partidului Democrat, cu scopul de a-l discredita 
pe Președintele țării și pe socialiști. De asemenea, la 
indicația lui Plahotniuc, Kalinin a declarat despre  fap-
tul că s-a adresat autorităților controlate de Plahot-
niuc, cu solicitarea de a retrage Partidul Socialiștilor 
din alegerile parlamentare.

3,5% 2,5%
4,4%

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ!

EI ÎNCEARCĂ SĂ NE FURE VICTORIA! NU VOR REUȘI!

ATENȚIE, SPOILERI!
Votăm socialiștii! 

Votăm steaua!

ALEXANDR KALININ

ILAN ȘOR

ATENȚIE, 
SIMBOL FALS!

ATENȚIE 
LA FALSURI!

Cu scopul de a dezorienta alegătorii, Plahotniuc i-a permis, 
intenționat, lui Kalinin și partidului său fantomă să înregistreze 
un simbol care se aseamănă foarte mult cu steaua socialiștilor. 

LUAȚI CADOURILE, DAR NU DAȚI NICIUN VOT PARTIDULUI LUI ȘOR!!!

Cel mai mare partid de cîndva, care a fost la guver-
nare, împreună cu liderul său de neschimbat, a dege-
nerat definitiv și s-a transformat într-un partid-spoiler. 
După ce la alegerile precedente PCRM a susținut Par-
tidul Democrat în formarea majorității de la guverna-
re, Vladimir Voronin s-a împăcat definitiv cu rolul său 

de executor al indicațiilor lui Plahotniuc. La această 
etapă, comuniștilor li s-a permis chiar să creeze im-
presia unei „lupte”. Și asta, chiar dacă pe parcursul 
a 4 ani, PCRM a susținut aproape toate proiectele 

Partidului Democrat.
ATENȚIE! Și Partidul Comuniștilor s-a adresat 

autorităților controlate de Partidul Democrat cu 
solicitarea de a exclude pe socialiști din campania 
electorală.

PARTIDUL COMUNIȘTILOR
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4,4

3,5 PCRM

ILAN ȘOR

PSRM49,2 %

%

%

ОПРОС:
Sondajul Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldov (4-19 ianuarie 2019)

Dacă în timpul apropiat, în Moldova, s-ar organiza alegeri în parlamentul țării, Partidul Socialiștilor ar 
ocupa locul întîi, acumulînd mai multe voturi decît toate celelalte partide luate împreună. Pragul de 6% 
ar putea fi depășit, pe lîngă socialiști, și de blocul electoral ACUM și Partidul Democrat. Toate celelalte 
formațiuni politice nu au șanse de a ajunge în Parlamentul Moldovei. !

VOTAT

VOTAT
NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI SOCIALIȘTILOR

PARTIDUL POLITIC
“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

PARTIDUL POLITIC
“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Sondajul indică
asupra victoriei PSRM

24 februarie 2019
 ALEGERILE ÎN PARLAMENTUL MOLDOVEI

PRAGUL DE TRECERE ÎN PARLAMENT = 6%

G Ă S I Ț I  Î N  L I S TĂ  S T E A U A 
s i m b o l u l  p a r t i d u l u i  ș i  a l  c a n d i d a ț i l o r  Pa r t i d u l u i  S o c i a l i ș t i l o r 

A P L I C A Ț I  Ș TA M P I L A „V OTAT ”

FIECARE VOT 
CONTEAZĂ!

Toate sondajele demonstrează că Partidul Socialiștilor este susținut 
de aproximativ o jumătate din populația țării. Socialiștii NU au parti-
cipat la diferite alianțe și coaliții. Ei nu au participat la furtul miliardului. 
Ei NU au votat pentru ca restituirea acestor mijloace să fie pusă pe umerii 
cetățenilor. Însă astăzi, socialiștii și simpatizanții lor au foarte mare nevoie 
de mobilizare, cu scopul de a-și apăra principiile de care partidul s-a con-
dus pe parcursul ultimilor ani.

NICIUN VOT 
LACHEILOR LUI 
PLAHOTNIUC!

Scopul lor – să „rupă” 
din voturile candidatului socialist

De unii singuri, candidații lui Șor și ai PCRM (ai lui Voro-
nin), la fel ca și alți „spoileri”, nu au nicio șansă, practic, pe nicio 
circumscripție. Sarcina clară a acestora este de a încerca să ia mă-
car cîteva procente de la candidatul socialist, pentru ca, în final, 
acesta să fie depășit de candidatul Partidului Democrat sau al așa-
zisului bloc proeuropean ACUM.

NICIUN VOT PARTIDULUI 
COMUNIȘTILOR ȘI 

PARTIDULUI LUI ȘOR!

Guvernarea (Partidul Democrat) conștientizează că, potrivit TUTUROR sondajelor, socialiștii 
sînt aproape de a obține o victorie absolută la alegerile parlamentare și vor putea cu forțe 
proprii să formeze Guvernul. Două partide din șirul de formațiuni care, la aceste alegeri, 
lucrează practic sub conducerea lui Plahotniuc (Șor și PCRM) nu depășesc pragul de 6%. 
Iată de ce ÎNTREAGA resursă media a guvenării este utilizată în încercarea de a face ca 
aceste două partide să obțină mai mult de 6%, pentru a lua de la socialiști cîteva procente 
și pentru a aduce rezultatul sub 50%.

Ratingul înalt al PSRM din ultimii cinci ani poate fi explicat foarte 
simplu.

Astăzi, în condițiile unei presiuni fără precedent asupra PSRM, drep-
turile omului de rînd pot rămîne fără o apărare sigură pe arena politică. În 
aceste condiții, o importanță principială o va avea voința politică și dorința 
majorității de a-și apăra votul și viitorul. Astăzi, tehnologia permite fabri-
carea știrilor și a materialelor video pentru discreditarea oponenților și, po-
sibil, în curînd vor avea loc asemenea apariții în spațiul media. Trebuie 
să ne pregătim de mobilizarea în masă a întregului electorat de stînga 
pentru proteste non-stop.

TREBUIE SĂ FIM PREGĂTIȚI DE PROTESTE NON-STOP

Igor 
SÎRBU
activist civic

CE SPUN EXPERȚII

POPORUL TREBUIE SĂ-ȘI APERE VOTUL

Nicolae 
PASCARU 
Jurist, politolog, 

magistru în știinţe 
politice, activist, bloger
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ANTI-REALIZĂRI 
ALE GUVERNULUI 

PAVEL FILIP

TOP
106 de cetățeni pleacă ÎN FIECARE ZI pen-

tru totdeauna din Moldova. (ultimele cercetări 
ale organizațiilor internaționale). 

Democrații au pus miliardul furat pe sea-
ma cetățenilor. Poporul este impus să restituie  
Băncii Naționale 25 miliarde de lei în decursul a 
25 de ani! Cîte un miliard de lei ÎN FIECARE AN!

Doar în ultimii trei ani au fost închise 105 
școli.

100 milioane de dolari (1,7 miliarde de lei) 
au fost cheltuiți pentru programul "Drumuri 
Bune", majoritatea dintre care s-au transformat 
în mizerie și gropi după topirea zăpezii.

A fost vîndut practic pe nimic unul din cele 
mai mari combinate de tutun din CSI ”TUTUN-
CTC” și multe alte întreprinderi profitabile.

În 2017, în timpul guvernului Filip a fost atins 
cel mai jos nivel de natalitate în toată istoria 
țării – 34 060 copii. Natalitatea continuă să scadă.

Cel mai mic nivel de indexare 
a pensiilor din anul 2001! În 2009 – 
20%, 2010 – 4.3%, 2018-6.6%, în 2019- 
3.3%!!! Trăiți cum puteți! 

La cererea FMI, democrații au ri-
dicat vîrsta de pensionare pentru 
cetățeni la 63 de ani. Acum pînă la 
pensie nu toți vor supraviețui!

În anul 2016 s-a înregistrat un nu-
măr record de decese din cauza on-
cologiei: 6226 de oameni. Tendința 
negativă se păstrează și în ultimii ani.

În anul 2016 în Moldova s-a înregis-
trat un număr record de decese din 
cauza diabetului – 410 oameni.

În februarie 2018, pentru prima 
dată în istoria sa, Republica Moldova a fost 
declarată un stat cu sistem hibrid (semidicta-
tură). Aceste sunt datele publicației de prestigiu 
The Economist (indexul democrației pentru anul 
2017). 

Democrații au dat în arendă companiei ame-
ricane Frontera Resources LTD practic tot su-
dul țării - 40% din teritoriu pentru o perioadă de 
50 de ani. Cică, pentru cercetare și dezvoltarea 
zăcămintelor gazelor de șist. 

Democrații au dat în arendă majoritatea 
gărilor și stațiilor auto din țară lui Ilan Șor, învi-
nuit în cazul „furtului secolului”.

Practic, au donat 5 hectare a Stadionului 
Republican din centrul Chișinăului Ambasadei 
SUA.

După distrugerea celor trei bănci, au vîndut 
practic pe degeaba tot sistemul bancar – Vic-
toria Bank (€39 mln) și  Moldova Agroindbank 
(€23 mln – de zece ori mai ieftin decît prețul real) 

băncii românești Transilvania și BERD. Pe lîngă 
aceasta, se pregătește vînzarea de „urgență” pe 
bani puțini a băncii profitabile "Moldinconbank". 

Au oferit companiei românești Transgaz 
controlul asupra activului strategic – gazoduc-
tul Iași-Ungheni și Ungheni-Chișinău pentru 8.8 
mln de euro! Acesta este prețul companiei Vest-
moldtransgaz, care controla aceste gazoducte și 
care a fost vîndută pe 26 februarie 2018.

Au majorat incredibil de mult datoria ex-
ternă de stat. Dacă în 2015 datoria era de $1,353 
mlrd, atunci în 2016 – $1,9 mlrd, în 2017 - 2 mlrd. 
La sfîrșitul anului 2019, datoria va ajunge la $ 
2,266 mlrd. 

Datoria internă a atins cote imense: 7 mlrd 
de lei în ianuarie 2016, 21,5 mlrd de lei la sfîrșitul 
lui 2016, 24 mlrd de lei – la sfîrșitul anului 2018!

Cel mai mic volum de investiții directe din 
ultimii 13 ani: doar $98 mln în anul 2016! Spre 
exemplu, în anul 2008, atunci cînd Zinaida Gre-
ceanîi era prim-ministru, investițiile străine direc-
te au atins recordul de $711 milioane. 

În anul 2017 au fost deschise 6400 și închise 
8500 de întreprinderi, adică 2100 au fost lichi-
date!

Prăbușirea indexului corupției (Transparen-
cy International). Moldova a căzut de pe locul 
103 în anul 2015, la 123 în 2016. În 2017 – locul 
122. 

În 2017, raportul Forumului economic mondi-
al a plasat țara noastră pe primul loc în Europa 
privind delapidarea fondurilor publice!

În 2017, pentru prima dată în istoria țării, 
28% din buget, adică 10 miliarde 400 mln. de lei 
– constituiau împrumuturi externe.

FILIKAȘPIROVSKI

Atitudinea față de Moldova 
și poporul moldovenesc

După ce democrații, împreună cu alte parti-
de din Alianțele pentru EURO, au furat și distrus 
țara, cu 2 luni înainte de alegeri ei au decis să 
împartă prin țară pomene electorale, știind că po-
porul este sărac, cu speranța că vor fi realeși. În 
domeniul tehnologiilor politice acest lucru este 
numit FEBRĂ ELECTORALĂ.

Mai jos aducem doar cîteva exemple despre 
atitudinea adevărată a Partidului Democrat față 
de proprii cetățeni.
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TOP
ACȚIUNI 

ANTIRUSE A 
DEMOCRAȚILOR

Au interzis funcționarilor moldoveni și 
deputaților să participe la summit-urile CSI 
(din 23 martie 2017); 

Prin decizia Curții Constituționale au recu-
noscut Transnistria drept teritoriu ocupat de 
Rusia! (5 mai 2017); 

Au expulzat 5 diplomați ruși (29 mai 2017); 

L-au declarat pe vicepremierul rus, Dmitri 
Rogozin persona non grata (2 august 2017); 

S-au adresat la ONU cu solicitarea de re-
tragere a pacificatorilor ruși de pe malul stîng 
al Nistrului. În schimb au cerut să fie introdu-
se acolo trupele NATO. (2 august 2017); 

Au adoptat Legea privind lupta cu pro-

paganda rusă, prin care s-a inter-
zis difuzarea știrilor din Federația 
Rusă (7 decembrie 2017); 

Au deschis oficiul NATO la 
Chișinău (8 decembrie 2017); 

Au deportat peste 100 de poli-
tologi și jurnaliști ruși (2016-2018); 

Au adoptat Legea privind săr-
bătorirea pe data de 9 mai - a Zilei 
Europei și Zilei Victoriei ( 5 octom-
brie 2018); 

Au lipsit limba rusă de statutul 
de „limbă de comunicare interetni-

că” (CC, 4 iunie 2018); 

Au blocat rotația contingentului rus prin 
aeroportul Chișinău (2015-2017);

Au participat la exercițiile militare organi-
zate de alianța nord-atlantică NATO în Ucrai-
na ș.a. („Rapid Trident” şi „Saber Guardian” 
2017-2018), în ciuda opoziției Președintelui 
țării; 

Au anunțat despre crearea în comun cu 
Georgia și Ucraina a unui detașament de apă-
rare împotriva Rusiei (8 martie 2018); 

Au votat la APCE și ONU pentru rezoluțiile 
și sancțiunile anti-ruse (2016-2018); 

Președintele parlamentului, Andrian Can-
du a anunțat despre intenția de a cere de 
la Federația Rusă miliarde de dolari pentru 
„ocuparea” Transnistriei (14 ianuarie 2018); 

Au creat impedimente la exportul 
producției noastre în Rusia; 

Au stopat lucrările comisiei interguverna-
mentale moldo-ruse din anul 2016; 

Au stopat lucrările comisiei interparla-
mentare de prietenie cu Federația Rusă din 
anul 2009; 

Au refuzat adoptarea legii privind tradu-
cerea prospectelor la medicamente în limba 
rusă; 

Au refuzat să recunoască statutul de ob-
servator în cadrul Uniunii Economice Eura-
siatice, obținut în urma înțelegerilor dintre 
președinții Federației Ruse, Vladimir Putin și a 
Moldovei, Igor Dodon  (14 mai 2018).

H E I ,  L A  N O I  S E  PA R E 
C Ă  S - A  S T R I C AT 
U N  T E L E V I Z O R …

Atitudinea față de Federația Rusă, 
unul din partenerii strategici 
ai Republicii Moldova

Astăzi pe teritoriul Federației Ruse muncesc sau trăiesc 
permanent peste o jumătate de milion ce cetățeni ai Repu-
blicii Moldova. De piața rusă depind marea majoritate a în-
treprinderilor strategice, în special cele din sectorul agricol. 
Tot din Federația Rusă importăm gazele naturale, prețul că-
rora este foarte important la formarea tarifelor și costurilor 
la diferite produse și servicii din țara noastră.

Pe parcursul anilor de guvernare a Alianțelor pentru 
Euro, dar în special în ultimii trei ani ai democraților, s-au 
făcut tentative unilaterale de a deteriora relațiile cu partene-
rul nostru strategic - Rusia.

În loc să avem relații bune cu Rusia, să protejăm în-
treprinderile noastre agricole, să le oferim protecție oa-
menilor noștri care trimit bani acasă și mențin  pantalonii 
DEMOCRAȚILOR, să obținem prețuri mai mici la gaze 
naturale, democrații, dimpotrivă, sar, cum se zice în popor 
- cu sapa la avioane.

În același timp, democrații s-au certat și cu europenii 
care au blocat finanțarea pentru Republica Moldova.

Socialiștii sînt singurii care vor putea restabili relațiile 
cu Rusia. Totodată, vom menține și dezvolta bunele relații 
cu Uniunea Europeană.

ANDRIAN CANDU 
PREMIUL „CU SAPA LA AVIOANE”

Noi am deportat diplomații ruși, noi 
l-am declarat pe Rogozin persona 
non grata. Noi, aproape în fiecare zi, 
întoarcem rușii din aeroportul nostru 
interzicîndu-le intrarea în Moldova – 
începînd cu așa-numiții „jurnaliști” ruși 
și așa mai departe.

ANDRIAN CANDU
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PENTRU PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
ȘI CANDIDATUL

IMPORTANT!

VOTĂM SOCIALIȘTII! VOTĂM STEAUA!

G Ă S I M  Î N 
B U L E T I N U L  D E  V OT 
A C E A S TĂ  S T E A

S i m b o l u l  p a r t i d u l u i  ș i  c a n d i d a t u l u i 
d i n  p a r t e a  Pa r t i d u l u i  S o c i a l i ș t i l o r

I N T R O D U C E Ț I 
B U L E T I N U L  D E  V OT 

Î N  U R N A  D E  V OT

CUM SĂ VOTAȚI

PARTIDUL POLITIC
“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA” VOTAT

PARTIDUL POLITIC
“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

NUMELE CANDIDATULUI SOCIALIȘTILOR

VOTAT

PE CIRCUMSCRIPȚIE
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Pe 2 februarie 2019, CEC, aflat sub con-
trolul total al PDM, a înregistrat lacheul 
PDM. Este vorba de Partidul Regiunilor, 
în frunte cu un oarecare Calinin.

Dezmățul constă în faptul că CEC a per-
mis înregistrarea acestui partid, satelit al PD, 
sub simbolul electoral STEAUA roșie, copie 
a simbolicii PSRM.

Mai sunt întrebări cine este OPOZIȚIA re-
ală în această țară? Mai există dubii, de cine, 
în realitate, se teme PD?

În 2014, PDM a lansat în cursa electora-
lă două clone: Partidul Comunist Refor-
mator (4.92%) și Blocul pentru Uniunea 
Vamală (3.45%). 

Ei au furat 8% din voturi, permițînd 
Partidului Democrat să-și păstreze pute-
rea.

ATENȚIE: în 2014 în Blocul pentru Uni-
unea Vamală intra și PARTIDUL REGIUNI-

LOR! Astăzi, acești lachei din nou încearcă 
să fure de la cetățeni viitorul! Acest partid 
atacă în fiecare zi doar PSRM! Niciun cuvînt 
despre PDM!

Liderul partidului a fugit din Federația 
Rusă din cauza problemelor cu justiția, 
mințind cetățenii moldoveni, precum că nu 
există și nu va fi nicio amnistie! Apropo, lui 
Ilan Șor i-au interzis să intre în Rusia. Întîm-
plător?

În același timp, pe flancul stîng a fost 
lansat PCRM și Partidul ȘOR. Acest partid 
are, de asemenea, culorile roșu și alb, același 
format al ziarului, al emisiunilor tv, aceleași 
promisiuni.

PCRM, ȘOR și Partidul Regiunilor în 
fiecare zi atacă numai PSRM!

PCRM, ȘOR și Partidul Regiunilor nu 
spun niciun cuvînt despre PDM și Plahot-
niuc.

VOTAT

VOTAT
NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI SOCIALIȘTILOR

PARTIDUL POLITIC
“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

PARTIDUL POLITIC
“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

TR
IN

OM
UL PCRM, ȘOR ȘI PARTIDUL DEMOCRAT

NOI SPUNEM „NU” PARTIDELOR OLIGARHICE, NOI SPUNEM „NU” PARTIDULUI DEMOCRAT ȘI LACHEILOR SĂI

Scopul principal al PDM este să cree-
ze un TRINOM autoritar, din care vor 
face parte 3 partide oligarhice: PDM, 
PCRM, Partidul ȘOR.
Însă, toată puterea va fi în mîinile PDM. 
După alegeri, toți deputații PCRM și 
ȘOR vor trece imediat în fracțiunea 
PDM, așa cum a fost în anul 2016!

PDM va deveni și mai puternic, și mai autori-
tar. Pînă acum, ei împărțeau puterea în interi-
orul AIE. Chiar și astăzi ei sunt nevoiți să țină 
cont uneori de grupul lui Leancă, căruia i-au 
dat Ministerul Apărării, funcția de vicepremier. 
După alegerile din februarie, ei nu vor ține cont 
de nimeni! Și principalul – nu vor ține cont de 
oameni. Concluzia – niciun vot pentru TRI-
NOMUL oligarhilor!

Atenție! 
Partid - spoiler!



CE TREBUIE SĂ CUNOAȘTEM 
DESPRE ALEGERILE PARLAMENTARE 

DIN 24 FEBRUARIE 2019?

DE CE ESTE IMPORTANT 
VOTUL MEU?

CUM ALEG? CUM ALEG?

PE CINE ALEG?

Prin acest sistem, nu este im-
portant cîți oameni vor vota, rezul-
tatele vor fi recunoscute în orice 
situație. Votarea în circumscripții 
presupune să cîștige acel candidat 
care va lua cele mai multe voturi, 
chiar și dacă va vota doar un singur 
om, candidatul va fi ales în orice 
caz. Nu va fi al doilea tur de scru-
tin. Poate cîștiga și candidatul cu 
20-30% din voturi.

Un vot sau neparticiparea la 
vot poate decide multe.

În premieră, votarea se va desfășura 
după un sistem mixt: 50 de deputați vor 
fi aleși pe lista de partid (cum a fost și la 
alegerile trecute), iar 51 de deputați vor fi 
aleși pe circumscripții uninominale, adică 
candidații vor concura individual (indepen-
dent, sau din partea partidului sau blocului) 
într-o anumită regiune a țării, pretinzînd la 
voturile din această regiune.

În total, vor fi 4 buletine 
de vot: două pentru alege-
rile parlamentare (unul pe 
circumscripții și unul pe lista 
de partid) și două pentru refe-
rendumul consultativ.

Doar primele două bule-
tine vor decide cine intră în 
Parlament.

Trebuie să înțelegeți clar că, 
pe 24 februarie, alegeți oamenii 
care în următorii 4 ani vor ad-
opta legi, vor decide cum să fie 
cheltuite impozitele noastre și ce 
fel de Guvern va fi.

Votînd pentru socialiști, 
atît pe lista de partid, cît și pe 
circumscripții, alegeți oame-
nii care vor susține programul 
de dezvoltare al țării, propus de 
Președintele ales de popor.

Mai simplu spus, voi 
alegeți în Parlament echipa 
proprezidențială!

DOAR ALEGERI PARLAMENTARE!
PSRM și-a expus poziția sa clară și 
fără echivoc privind referendumul 
desfășurat în ziua alegerilor, propus de 
Partidul Democrat.

Noi considerăm acest referendum 
populism electoral, menit să zăpăcească 
cetățenii la urne în ziua alegerilor. 
Anume din această cauză, socialiștii nu 
s-au înregistrat în calitate de participant la 
referendum.

Pe 24 februarie au loc alegerile 
Parlamentului Republicii Moldova. 
Vă îndemnăm ca în această 
zi să vă concentrați doar pe două 
buletine de vot, unde va fi necesar să 
găsiți STEAUA CU CINCI COLŢURI – 
simbolul Partidului Socialiștilor.
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VOTAT

VOTAT
NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI SOCIALIȘTILOR

G Ă S I Ț I  Î N  L I S TĂ  S T E A U A 

G Ă S I Ț I  Î N  L I S TĂ  S T E A U A 
B U L E T I N U L  C A N D I D A Ț I LO R  Î N  C I R C U M S C R I P Ț I A  V O A S T R Ă

B U L E T I N U L  PA RT I D E LO R  P O L I T I C E

s i m b o l u l  Pa r t i d u l u i  S o c i a l i ș t i l o r

s i m b o l u l  Pa r t i d u l u i  S o c i a l i ș t i l o r

A P L I C A Ț I  Ș TA M P I L A „V OTAT ”

A P L I C A Ț I  Ș TA M P I L A „V OTAT ”

PARTIDUL POLITIC
“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

PARTIDUL POLITIC
“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”
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