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VOTAT
ȘTEFAN GAȚCAN

PARTIDUL POLITIC
„PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA”
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15 MARTIE 2020 TOȚI LA ALEGERI!
VOTEZ ȘTEFAN GAȚCAN! 

VOTEZ PENTRU HÎNCEȘTI!
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VOTAT
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HÎNCEȘTI
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ȘTEFAN  GAȚCAN, CANDIDATUL PENTRU FUNCȚIA DE DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

PSRM ȘI-A PREZENTAT CANDIDATUL LA PARLAMENTARE

ZINAIDA  GRECEANÎI PREȘEDINTELE PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI RM

În prezent, din componența fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor fac parte 36 de 
deputați. Acum avem o șansă unicală de a completa echipa cu încă o persoană demnă.

Ștefan Gațcan cunoaște foarte bine problemele cu care se confruntă locuitorii din Hîncești. 
Copilăria și-a petrecut-o în raionul Hîncești, deci cunoaște nevoile și bucuriile băștinașilor. Aici este 
respectat și apreciat, doar este “doctor de la Dumnezeu”, datorită ajutorului său, s-au născut mii de 
cetățeni ai țării noastre.

Ștefan Gațcan este un profesionist dedicat în totalitate muncii sale, cunoaște situația din 
domeniul medical pînă în cele mai mici detalii, știe care reforme sunt potrivite pentru a îmbunătăți 
starea de lucruri în sistemul medical. El poate propune măsuri care să contribuie la asigurarea 
serviciilor medicale de calitate nu numai în Hîncesti și în localitățile din raion, ci și în întreaga țară.

Astăzi, avem nevoie anume de astfel de oameni, care trăiesc și muncesc în și pentru Republica 
Moldova, de oameni care își iubesc țara, de oameni care depun tot efortul în activitatea lor pentru 
prosperitatea și sănătatea oamenilor.

Trebuie să mergem înainte. Avem un președinte care este mîndru de țara sa și care a reușit să 
consolideze echipa. Avem un Guvern care știe să lucreze și să rezolve problemele cetățenilor și ale 
țării, inclusiv ale raionului Hîncești. Dar depinde de fiecare dintre noi ce se va întîmpla în continuare.

Îndemn membrii echipei PSRM să încerce în această campanie electorală să ajungă la sufletul 
tuturor pentru a fi auziți. Deoarece întreaga țară se mîndrește cu candidatul nostru. Iar noi vom fi 
onorați dacă un astfel de deputat va veni în Parlament. Cineva va spune: „Dacă este un doctor bun, 
de ce are nevoie să devină parlamentar?” Și eu voi răspunde: Pentru că avem nevoie de specialiști 
în toate domeniile.

NE MÎNDRIM CĂ GAȚCAN FACE PARTE DIN ECHIPA NOASTRĂ

Partidul Socialiștilor din RM și-a lansat oficial candidatul la alegerile 
parlamentare repetate în circumscripția Nr. 38 din Hîncești, Ștefan Gațcan. 
Evenimentul a avut loc la Hîncești, în prezența a zeci de susținători ai 
PSRM și locuitori ai raionului. Candidatul a fost prezentat de Președintele 
Parlamentului, liderul PSRM, Zinaida Greceanîi. 
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LUCREZ PENTRU HÎNCEȘTI
LUCREZ PENTRU ȚARĂ,
ȘTEFAN  GAȚCAN

ȘTEFAN  GAȚCAN, CANDIDATUL PENTRU FUNCȚIA DE DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

VLAD  BATRÎNCEA VASILE  BOLEA
SECRETAR EXECUTIV AL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR 
VICEPREȘEDINTELE PARLAMENTULUI RM

DEPUTAT AL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR

Ștefan Gațcan este o persoană în care 
avem încredere deplină. Este o persoa-
nă profesionistă care cunoaște grijile și 
doleanțele oamenilor din raionul Hîncești. 
Sunt absolut sigur că împreună cu el vom 
realiza proiecte frumoase pentru locuitorii 
raionului, dar și pentru întreaga țară. Can-
didatul nostru este unica persoană care 
se bucură de susținera președintelui țării, 
a președintelui Parlamentului, a Guver-
nului, dar mai cu seamă a echipei PSRM.  
Iar Partidul Socialiștilor are experiență, 
dorință și toate pîrghiile necesare pentru 
a livra oamenilor rezultatele așteptate și 
pentru a face schimbările spre bine în țara 

noastră. Pe parcursul ultimilor ani, oamenilor li s-au promis foarte multe, 
iar noi am văzut că toate aceste promisiuni au rămas doar pe hîrtie. Sun-
tem convinși că domnul Gațcan știe cum să realizeze platforma sa electo-
rală, iar rezultatele echipei din Hîncești, vor fi și rezultatele echipei noastre 
naționale. Pentru noi, bunăstarea raionului Hîncești, precum și cea a între-
gii republici este o prioritate. Iar împreună, vom depune tot efortul pentru 
dezvoltarea economică, reabilitarea infrastructurii, asigurarea educației și 
medicinei de calitate etc. 

Toate aceste lucruri sunt indispensabile pentru a opri exodul masiv al 
populației, pentru asigurarea cetățenilor cu un loc de muncă, pentru a ofe-
ri oamenilor în etate șanse la o bătrînețe echitabilă, precum și tinerilor 
posibilitatea de a-și construi viitorul aici, acasă – în Republica Moldova.

Odată cu lansarea domnului 
Ștefan Gațcan în campanie 
electorală s-a dat startul 
unei noi bătălii pe care, cu 
siguranță noi o vom cîștiga, 
pentru că spre deosebire de 
alte partide, noi suntem o 
echipă unită, consolidată și 
care muncește mult pentru a-și 
atinge scopurile. Iar scopurile 
noastre din totdeauna au 
fost asigurarea confortului și 
creșterea bunăstării cetățenilor. 
Iar domnul Ștefan Gațcan 
este acea persoană care, pe 
lîngă faptul că este un medic 
renumit care a a ajutat zeci de 
mii de mame să aducă pe lume copii, mai deține și un bagaj 
de cunoștințe în domeniul administrativ care îl va ajuta în 
activitatea parlamentară pentru realizarea acelor proiecte 
indispensabile în domeniul protecției sociale, a medicinei etc. 
Dumnealui cunoaște problemele existente și vine cu soluții 
pentru rezolvarea acestora, iar asemenea oameni sunt necesari 
în Parlament ca să reprezinte cetățenii. Eu sunt convins că 
împreună cu domnul Gațcan vom realiza acel deziderat, vom fi 
alături de oameni, vom discuta și vom ajunge la inimile fiecărui 
cetățean din această circumscripție.

În calitate de deputat, mă voi axa pe crea-
rea condițiilor de trai mai bune, pentru a opri 
plecarea peste hotare a populației.

Depopularea localităților rurale este pro-
blema numărul unu în țară, inlusiv în raionul 
Hîncești. De aceea, stoparea exodului de emi-
grare este unul dintre obiectivele primordiale 
ale noastre prin crearea condițiilor decente de 
trai și redarea încrederii în ziua de mîine. 

Pe lîngă aceasta, voi depune toate eforturi-
le, pentru a dezvolta sistemul de sănătate din 

raion și din întreaga țară. 
Sistemul de sănătate din raion necesită re-

novarea echipamentului medical, prin procura-
rea utilajului medical modern, ambulanțe noi 
și accesibilitatea populației la servicii de înaltă 
calitate. Centrele de sănătate vor fi dotate cu 
ecografe și utilaje medicale pentru prestarea 
serviciilor medicale de urgență. Totodată, în 
fiecare localitate va exista un punct farmace-
utic pentru medicamentele de urgență și cele 
compensate.

ȘTEFAN GAȚCAN CUNOAȘTE GRIJILE 
ȘI DOLEANȚELE OAMENILOR 

DIN RAIONUL HÎNCEȘTI

ȘTEFAN GAȚCAN VINE CU SOLUȚII 
PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR 
CU CARE SE CONFRUNTĂ CETĂȚENII

VOM CREA CONDIȚII PENTRU 
REVENIREA ACASĂ A MOLDOVENILOR

ȘTEFAN  GAȚCAN CANDIDATUL PENTRU FUNCȚIA DE DEPUTAT 
ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
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ȘTEFAN  GAȚCAN, CANDIDATUL PENTRU FUNCȚIA DE DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Consider că domnul Ștefan Gațcan este o 
personalitate de care suntem mîndri. Încă de 
pe băncile școlii s-a manifestat ca un elev foar-
te sîrguincios, devotat și harnic. A absolvit cu 
eminență Școala Medie Nr. 1 din Ciuciuleni, 
după care Universitatea de Medicină și Far-
maceutică, apoi Academia de Administrare 
Publică de pe lîngă Președintele RM, Institutul 
de Educație Europeană etc. Și mă întreb, cine 
oare, din acestă țară nu a frunzărit vreodată o 
carte științifică, un brevet sau o monografie de 
a domnului Gațcan? Biblioteca din școala noas-

tră are aceste cărți de aur și ne mîndrim că pe 
această cale dumnealui a devenit cartea de vizi-
tă și onoarea noastră.

Parlamentul Republicii Moldova are nevoie 
de oameni profesioniști, oameni de calitate și 
devotați. La 58 de ani, consider că Ștefan Gațcan 
este omul potrivit pentru a face o schimbare în 
țară pentru că dumnealui este un mare profesi-
onist, un om cu omenie, un erou.

 
Directoarea gimnaziului 

din Ciuciuleni, Maria Bezer

STEFAN GAȚCAN, OMUL CARE NE POATE REPREZENTA ÎN PARLAMENT

CIUCIULENI

BOBEICA

PAȘCANI

ȘTEFAN GAȚCAN MAI APROAPE DE OAMENI

ÎNTÎLNIRE CU ASISTENȚII SOCIALI DIN RAION

FABRICA DE TEXTILE „ROMANIȚA”
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ȘTEFAN  GAȚCAN, CANDIDATUL PENTRU FUNCȚIA DE DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

HÎNCEȘTI

MEREȘENI SĂRATA-MEREȘENI 

Ștefan Gațcan este un om cu suflet mare, inteligent, care 
poate rapid să ia decizii și căruia nu-i este frică să-și asu-
me responsabilitatea pentru aceste decizii. El este medic, 
docent, profesor universitar, doctor în științe medicale, dar 
mai întîi de toate este un simplu om, în spatele căruia stau 
mulți ani de experiență în calitate de medic. Renumitul 
medic a primit peste 50 000 de nașteri, a efectuat mii de 
operații complicate, a ajutat zeci de mii de copii să apară pe 
lume, a văzut părinți fericiți și vieți salvate. Ștefan Gațcan 
este un medic apreciat și respectat la nivel național și nu 

doar în raionul Hîncești, avînd în bagajul său de experiență 
35 de ani de muncă.

De asemenea, Gațcan deține abilități organizatorice și 
de lider desăvîrșit. Iar în programul PSRM este menționat 
că sarcina partidului este să asigure grija față de oameni, 
să apere interesele muncitorilor și a persoanelor din familii 
socialmente vulnerabile. Și eu cred că anume așa oameni ca 
Ștefan Gațcan sunt capabili să îndeplinească diferite sarcini 
cu impact social major.

Natalia Tanurcova, directorul LT „M. Lomonosov”, or. Hîncești

ȘTEFAN GAȚCAN ESTE APRECIAT ȘI RESPECTAT LA NIVEL NAȚIONAL 
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ȘTEFAN  GAȚCAN, CANDIDATUL PENTRU FUNCȚIA DE DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 
SIGURANŢA ALIMENTELOR

CENTRUL 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

PAȘCANI
ȘCOALA PROFESIONALĂ HÎNCEȘTI INSPECTORATUL FISCAL 

DE STAT TERITORIAL 
HÎNCEŞTI

REGIA AUTOSALUBRITATE, REPARAȚII ȘI AMENAJARE MAGAZIN DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI PRODUSE CASNICE „KSK”

LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU

ONEȘTI

APĂ CANAL - HÎNCEȘTI

LICEUL „M. LOMONOSOV” DIN HÎNCEŞTI

ÎNTÎLNIRE CU PĂDURARII DIN RAION
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Data nașterii  
08.04.1961 Moldova

Studii:

Experiența profesională:

Titlul științific 
Doctor în științe  la specialitatea 14.00.33 “Medicina 
Socială și Organizarea ocrotirii Sănătății ” (diploma seria D 
nr. 0145 eliberata la „5” noiembrie 2003 
titlul ştiinţific de conferențiar  cercetător în specialitatea 
321.15 – Obstetrică și Ginecologie (atestatul  seria CC , nr. 
0412 , eliberat la „2” februarie 2015 .

Conferenţiar cercetător în Obstetrică şi Ginecologie, 
eliberată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare în ianuarie 2014.

Titlul științifico-didactic 
Conferențiar universitar, Şef de curs „Ultrasonografia în 
obstetrică-ginecologie”, catedra imagistică a USMF „N. 
Testemiţanu”

Membru titular al AȘM din RM.

Abilitare 
Cu drept de conducгtor de doctorat.
321.15 Obstetrică şi ginecologie
331.03 „Medicină Socială și Management ”

Perioada 1984-1985. 
Medic intern оn obstetrică și ginecologie, Spitalul Clinic 
Nr.1 din or. Chișinău

Perioada 1985-1999. 
Medic obstetrician-ginecolog / Şef de secţie al 
Maternităţii Spitalului Raional din or. Ungheni

Perioada 1986-1999.
Specialist Principal în domeniul Obstetricii şi Ginecologiei 
din r. Ungheni.

Perioada 1999
Director al primei maternităţi private din Moldova 
“Extramed”

Perioada 2001-2012
Șef de curs „Ultrasonografia în obstetrică-ginecologie”, 
catedra imagistică a USMF „N. Testemițanu”

Perioada 07.2012.02-02.2016   
Director general al IMSP Institutul Mamei şi Copilului

Perioada 01.2016 - prezent
Director Medical CM Extramed 

Ștefan Gațcan are cunoștințele necesare,  
experiență și voință.   

PENTRU A ASIGURA BUNĂSTARE ȘI CONDIȚII MAI 
BUNE DE TRAI PENTRU TOȚI OAMEMNII, ȚARA ARE 
NEVOIE DE UN DEPUTAT PROFESIONIST, AȘA CUM 

ESTE ȘTEFAN GAȚCAN.

LUCREZ
PENTRU ȚARĂ, 

PENTRU HÎNCEȘTI

ȘTEFAN GAȚCAN

NAȚIUNE SĂNĂTOASĂ 

LOCURI DE MUNCĂ, SALARII DECENTE

GRIJĂ FAȚĂ DE OAMENI

INFRASTRUCTURĂ DEZVOLTATĂ

PE 15 MARTIE 
ALEGEM CANDIDATUL 

PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR

ȘTEFAN 
GAȚCAN

CANDIDATUL PENTRU FUNCȚIA 
DE DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL 

REPUBLICII MOLDOVA 
ÎN CIRCUMSCRIPȚIA 

UNINOMINALĂ HÎNCEȘTI
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PENTRU CANDIDATUL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR 
IMPORTANT!

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  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
PE CIRCUMSCRIPȚIA UNINOMINALĂ NR.38, HÎNCEȘTI

VOTAT
ȘTEFAN GAȚCAN

PARTIDUL POLITIC
„PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

VOTEZ STEAUA! VOTEZ ȘTEFAN GAȚCAN!


