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STOP „ALIANŢELOR PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ”!
La 15 septembrie, la Căușeni, 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. 35. Candidatul numit
este Oleg Cuciuc - conducătorul organizaţiei teritoriale a PSRM din Căușeni.
La miting au participat peste o mie de persoane.

Vlad BATRÎNCEA:

Noi protestăm împotriva tuturor celor
care au fost la guvernare în toţi aceşti 9 ani!

Astăzi, organizăm un protest împotriva guvernării
oligarhice, criminale şi corupte. Împotriva celor care
au jefuit Moldova,
care i-au îngenuncheat pe cetăţeni.
Împotriva
celor
care au alungat din
ţară sute de mii de tineri, specialişti, părinţi,
a celor care au distrus familii şi au minţit locuitorii ţării prin lozinci mincinoase. Eu au
promis „paradisul european”, dar nu au asigurat în acest paradis un loc nici pentru bătrîni, nici tinerilor. Ei nu au dat pensionarilor
nici măcar minimul de trai, au închis peste
200 de şcoli, au închis spitale şi acum au de
gînd să lichideze o treime de primării şi administraţii. Noi spunem „destul!”. Ei, timp

de 9 ani, au tot format coaliţii şi alianţe, iar
acum, stînd în faţa Parlamentului, o fac pe
„opoziţia pro-europeană de dreapta”. Şi, totuşi, ei sînt aceleaşi persoane, care au votat la
un loc cu Plahotniuc, cu Filat, cu Ghimpu şi
cu alţi criminali.
Astăzi, declarăm cu toată fermitatea: nimeni din cei care timp de nouă ani de zile
au umilit Moldova şi cetăţenii săi, nu trebuie
să rămînă la putere. Aici, la Ocniţa, în nordul Republicii Moldova, astăzi am organizat
primul miting. La începutul luni noiembrie,
zeci de mii de oameni se vor aduna în capitală
pentru a spune „destul!” – acestui teatru de
păpuşi, tuturor acestor hoţi, bandiţi şi tîlhari.
A venit timpul ca aceştia să-şi dea demisia. A
venit timpul să plece.
Vlad BATRÎNCEA,
secretarul executiv al PSRM

Oleg CUCIUC:
Partidul Socialiştilor – unica forţă din Moldova,
capabilă să oprească cei 9 ani de dezastru şi haos!
Astăzi, aici, în piaţă, s-au adunat sute
de cetățeni care nu sînt indiferenţi faţă de
problemele ţării. S-au adunat socialiștii
şi adepţii partidului, s-au adunat oameni
care ne împărtăşesc opiniile privind viitorul ţării, dornici de a ne păstra statul independent.
Astăzi, noi auzim vocea poporului,
vocea locuitorilor raionului Căuşeni. Şi
această voce ne cere să oprim această
guvernare destructivă şi criminală, care
ne conduce ţara timp de 9 ani. Formaţiunile politice şi reprezentanţii lor, care s-au
“cuibărit” în toate structurile de la putere,
nu au făcut în toţi aceşti ani nimic altceva

Partidul Socialiştilor este unica forţă
decît să se îmbogăţească. Nu și-au făcut
griji nici pentru cultură, nici pentru ocro- din Moldova, capabilă să oprească cei 9
tirea sănătăţii, nici pentru învăţămînt. Iată ani de dezastru şi să aducă la putere perde ce la alegerile parlamentare viitoare soane cumsecade, corecte şi principiale,
toţi cetăţenii neindiferenţi trebuie să le profesioniști şi tehnocraţi. Şi curînd, toţi
spună un „NU” clar liberalilor şi liberal-de- împreună vom face acest lucru! Moldova
mocraţilor, democraţilor şi adepţilor „PAS” are viitor!
şi „DA”, deoarece
anume ei au fost
PARTIDUL SOCIALIŞTILOR – UNICA
toţi aceşti ani la
guvernare şi anuFORŢĂ DIN MOLDOVA, CAPABILĂ SĂ
me cu mîinile lor
OPREASCĂ CEI 9 ANI DE DEZASTRU
s-au comis crimele
împotriva popoŞI HAOS!
rului şi a ţării.

9 ANI DE HAOS! DESTUL!
2

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

SOCIALIŞTII – PARTID AL POPORULUI!
REZOLUŢIA MITINGULUI DIN RAIONUL CĂUȘENI

15 septembrie, 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. Nastingherit 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
Căușeni, 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 Oleg Cuciuc 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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Oleg CUCIUC

CANDIDATUL PSRM

LA FUNCŢIA DE DEPUTAT ÎN CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ NR. 35

DATE BIOGRAFICE

DATA NAȘTERII:
06.07.1971
Republica Moldova

STUDII:
1978-1988
Școala medie din
s.Sălcuța, raionul
Căușeni

EXPERIENŢA DE MUNCĂ:

1993 -1994 - Firma de cercetare științifică ”Dor-Atr” or. Chișinău
1994 -1995 - Centrul Vinicol ”Sălcuța”, inginer tehnolog superior s. Sălcuța, raionul Căușeni
1995 - 2009 - Întreprinderea mixtă ”Sălcuța”, tehnolog-șef, inginer-șef, director adjunct
producere
2009 – 2011- Secretar-executiv al comitetului raional de partid PCRM, Căușeni
2011-2012 - Vice- președinte al raionului Căușeni
2015 – 2017 - Secretar-executiv al organizației raionale Căușeni a PSRM
2017 - Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

1988-1993
Institutul Politehnic
”S.Lazo” din Chișinău
(ulterior Universitatea
Tehnică din Moldova)
LIMBI:
Rusă,
moldovenească

ACTIVITATEA ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
2012- 2018 PREȘEDINTELE ORGANIZAȚIEI RAIONALE CĂUȘENI AL PSRM
2015 - 2017 SECRETAR - EXECUTIV AL ORGANIZAȚIEI RAIONALE CĂUȘENI AL PSRM

ZINAIDA GREECANÎI: DOAR DE NOI TOŢI DEPINDE DACĂ REPUBLICA
MOLDOVA SE VA PĂSTRA PE HARTA LUMII

După 9 ani de aflare la putere a aşa –ziselor partide
„pro-europene”, Moldova a ajuns într-o situaţie de
dezastru. A fost furat miliardul, au fost închise sute de
şcoli, pensiile continuă să fie sub minimul de trai, statul
are datorii enorme faţă de FMI.
Cei care au ajuns la putere, la 7 aprilie, 2009, au făcut-o
în rezultatul unei lovituri de stat şi prin dezordini în masă.
Ei au venit la putere promîțînd un viitor luminos, creştere
a salariilor şi pensiilor. Dar nu şi-au îndepliniti nici una
din promisiuni.
Astăzi, datorită AIE-1, AIE-2 şi AIE-3, tot poporul
stă cu valizele pregătite, deoarece aici a devenit, practic,
imposibil să supravieţuieşti. Oamenii sînt gata să plece din
ţară cu toţii. Şi noi, stimaţi prieteni, nu trebuie să admitem
acest lucru. Anume de aceea, cu toate că este toamnă şi
sîntem în toiul culesului roadei, Partidul Socialiştilor
a început să organizeze aceste mitinguri, mobilizînd
cetăţenii din întreaga ţară. Deja în curînd, vom ieşi cu

toţii împreună pentru a spune „nu” actualei guvernări. O
vom face în cadrul unei acţiuni de amploare la Chişinău,
iar mai apoi o vom confirma la secţiile de votare, fiecare
în raionul şi localitatea sa. Noi spunem „Ajunge!”. Noi
spunem „Destul!”. Doar de noi toţi depinde dacă se va
păstra Republica Moldova pe hartă. De fiecare dintre noi.
Cred că este foarte important ca fiecare dintre noi să
înţeleagă că actuala guvernare, acum, în preelectorală, va
umbla cu distribuitul pomenelor şi a promisiunilor şi de
modul în care vom fi capabili să nu ne lăsăm seduşi de
acestea, de modul în care vom şti să ne consolidăm, va
depinde rezultatul alegerilor şi viitorul.
Socialiştii din raionul Căuşeni formează o echipă
bună, pe care a ştiut să o organizeze un lider demn şi un
conducător responsabil – Oleg Cuciuc. Sînt convinsă că
împreună ne vom păstra ţara!
Zinaida GRECEANÎI
Preşedintele PSRM

SOCIALIŞTII – UNICA FORŢĂ CARE SE OPUNE
REGIMULUI ANTISOCIAL NU DOAR VERBAL,
CI ŞI PRIN FAPTE!
Nouă ani de fărădelegi, de anarhie – acestea sînt principalele, aşa-zise realizări ale actualei guvernări. Toţi aceşti nouă ani,
„AIE”-urile pe care ei le tot alcătuiau se ocupau doar de soluţionarea propriilor probleme.
Noi, cetăţenii neindiferenţi, care ne-am adunat,
astăzi în piaţă, credem că a
venit timpul de a schimba
această guvernare mincinoasă şi hoaţă.
Vladimir ŢURCAN
Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

2009 – 2018! DESTUL!

BILANŢUL ULTIMILOR ANI – MILIARDELE FURATE!
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