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Vlad BATRÎNCEA:La 23 septembrie, la Edineț, 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. 3. Candidatul numit 
este Nicolae MELNIC. 
La miting au participat peste o mie de persoane.

STOP „ALIANŢELOR PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ”!

9 ANI DE HAOS! DESTUL!

Nicolae MELNIC

Astăzi, la Edineţ, am organizat un nou 
miting împotriva acestui regim antisocial. 
Împotriva celor care timp de nouă ani de zile 
îşi bat joc de Moldova. Împotriva celor care 
i-au îngenunchiat pe majoritatea cetăţenilor 
şi i-au adus în prag de sărăcie. Doar în ulti-
mii ani, peste 300 de mii de cetăţeni au fost 
nevoiţi să părăsească ţara în căutarea unui 
trai mai bun. Acum 9 ani în urmă, acest re-
gim promitea pensii de 250 de euro, salarii 
de 500 de euro, burse de 150 de euro. Ei au 
promis integrare europeană, au promis „is-
torie de succes”. Dar, după nouă ani, nimic 
din cele promise nu au fost îndeplinite. Au 
crescut preţurile la medicamente, la produ-
sele de primă necesitate, la serviciile comu-
nale. Ei au furat miliarde, au închis sute de 
şcoli, au vîndut zeci de întreprinderi de stat, 
bănci, Aeroportul. În realitate, în toţi aceşti 
ani, guvernarea a primit din partea Occiden-
tului circa 3 miliarde de euro. Însă niciun bă-
nuţ din aceştia nu a ajuns la popor. Partidul 
Socialiştilor consideră că a venit timpul să 
spunem „Destul!” acestui teatru de păpuşi. 
Şi Plahotniuc, şi Filat, şi Sandu, şi Ghimpu, 
şi Năstase – toţi au distrus şi continuă să ne 
distrugă ţara. Au votat unul pentru altul. Şi-

au promovat reciproc interesele. Noi spunem 
„NU!”. Noi spunem „Destul!”. Raionul Edi-
neţ alege o altă cale - alege Partidul Socialiş-
tilor din Republica Moldova!  

Vlad BATRÎNCEA
secretarul executiv al PSRM

SOCIALIŞTII LUPTĂ 
ÎMPOTRIVA CELOR CARE 
AU ÎNGENUNCHIAT 
MAJORITATEA CETĂŢENILOR

Dragi locuitori ai raionului Edineţ! Astăzi, ne-am 
adunat în această piaţă pentru a spune “NU!” acestui 
Guvern ales noaptea, acestei guvernări nelegitime! 
La 7 aprilie, 2009 , în ţară a avut loc o lovitură de stat. 
Au fost distruse simbolurile puterii de stat: a fost in-
cendiată clădirea Preşedinţiei, originalul Declaraţiei 
de Independenţă. În această zi, a avut loc ten-
tativa de a ne face un apendice al statului ve-
cin România. În toţi nouă ani, cei care au ajuns 
la putere au încercat să ne resemneze cu acest 
gînd, distrugîndu-ne ţara şi statalitatea. Satele 
mor, oraşele pustiesc, se închid spitalele, şcolile, 
grădiniţele de copii. În tot acest timp, împotriva 

acestei guvernări, împotriva oligarhilor şi bandiţilor 
care au capturat ţara a luptat un singur partid – Par-
tidul Socialiştilor din Republica Moldova în frunte cu 
liderul formaţiunii, domnul Igor Dodon. Şi acum, la 
alegerile parlamentare, anume acest partid merită să 
fie susţinut!

Noi spunem „NU” acestui guvern ales 
în noapte, acestei guvernări nelegitime!

ÎMPOTRIVA OLIGARHILOR ŞI 
BANDIŢILOR A LUPTAT DOAR 
PARTIDUL SOCIALIŞTILOR.
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REZOLUŢIA MITINGULUI DIN RAIONUL EDINEȚ
23 septembrie, 2018

Situaţia social-economică şi cea 
politică din Republica Moldova 
continuă să degradeze într-un mod 
dramatic. În ciuda tuturor asigură-
rilor din partea Guvernului, în ţară 
continuă să se intensifice criza eco-
nomică şi socială. 

În perioada ultimilor 9 ani, gu-
vernarea a promovat o politică 
de jaf în raport cu regiunile ţă-
rii 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 defavoriza-
te categorii ale societăţii – pensi-
onarii, familiile numeroase şi cele 
monoparentale, persoanele cu nevoi 
speciale. Majorarea preţurilor la pro-
dusele 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 me-
dicale. Reforma administrativă, 
promovată de Guvern, va duce la 

lichidarea raioanelor şi, respectiv, 
la închiderea spitalelor şi clinicilor 
raionale. Unul din rezultatele dis-
trugerii sistemului de sănătate din 
Moldova l-a reprezentat răspîndirea 
rujeolei şi a altor epidemii pericu-
loase.

Multiplele iniţiative sociale, 
promovate de Preşedintele Repu-
blicii Moldova şi Partidul Socia-
liştilor, sunt blocate de majorita-
tea parlamentară şi Guvern, care 
execută cu smerenie voinţa oligarhi-
lor şi a instituțiilor financiare inter-
naţionale. 

Totodată, eurounioniştii aflaţi 
la putere în ţară au luat cursul spre 

lichidarea deschisă a statalităţii 
Republicii Moldova. În şcolile din 
ţară, în loc să fie predată istoria ţă-
rii noastre, continuă predarea unei 
discipline străine nouă – istoria ro-
mânilor. Nastingherit își desfășoară 
activitatea organizaţiile care mili-
tează pentru anexarea ţării noastre la 
România. Un exemplu revoltător în 

acest sens sunt aşa zisele „Declaraţii 
despre unire”, adoptate de consiliile 
mai multor localităţi din ţară. În pre-
zent, guvernarea și așa-zisa opoziție 
pro-europeană promovează proiec-
tul de modificare a Constituţiei care 
prevede excluderea din Legea Su-
premă a glotonimului „limba mol-
dovenească” şi substituirea acestuia 
prin cel de „limba română”, ceea ce 
înseamnă renunţare la limba strămo-
şilor noştri. 

În loc să unească ţara, autori-
tăţile şi aşa-numita opoziţie pro-
europeană fac totul pentru a-i 
dezbina pe cetățeni. În pofida sta-
tutului de neutralitate, consfinţit în 

Constituţia ţării, Moldova este for-
ţată 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 cre-
area de noi locuri de muncă, regimul 
organizează o campanie antiruseas-
că agresivă.

Lipsind poporul ţării de dreptul 
constituţional la libertatea de in-
formare din orice sursă, autorităţi-
le au interzis difuzarea emisiunilor 
de ştiri şi a celor informativ-anali-
tice produse în Rusia. Introducerea 
în Constituţie a dispoziţiei privind 
obligativitatea vectorului European 
va fi o lovitură dură adusă principi-
ilor democratice de libertate de ex-
primare şi pluralism de opinii. 

Aşa-zisa opoziţie pro-euro-
peană, prin viziunile sale, nu se 
deosebeşte prin nimic de actuala 
guvernare şi intenţionează să pro-
moveze aceeaşi politică antisocia-

lă. Partidul Liberal-democrat a făcut 
parte din cele cinci coaliţii pro-eu-
ropene alături de Partidul Democrat, 
iar liderii aşa-numitului protest civil 
– Maia Sandu şi Viorel Cibotaru 
– au deţinut, în coaliţiile pro-euro-
pene, funcții înalte de stat. În acest 
mod, ei sînt complicii direcţi ai gu-
vernării criminale a ţării, începînd 
cu anul 2009.  

Astăzi, unicul partid care acţio-
nează în interesele majorităţii ab-
solute a poporului Moldovei este 
Partidul Socialiştilor din Repu-
blica Moldova. Principiile de bază 
ale PSRM corespund aspiraţiilor 
majorităţii cetăţenilor ţării noastre: 
trecerea la forma de guvernare pre-
zidenţială, păstrarea statalităţii mol-
doveneşti şi a limbii moldoveneşti 
în Constituţie, pacea interetnică în 
ţară, statutul neutru al Moldovei pe 
arena internaţională, relansarea par-
teneriatului strategic cu Rusia, echi-
tatea social, apărarea Ortodoxiei şi a 
valorilor tradiţionale. 

Noi, locuitorii raionului Edineț, 
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 dom-
nului Nicolae Melnic în calita-
te 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 can-
didatului nostru şi al programu-
lui său pozitiv de transformare şi 
dezvoltare a ţării noastre şi a fie-
cărei regiuni în parte.

SOCIALIŞTII – PARTID AL POPORULUI!

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

NU 
„ALIANŢELOR PENTRU 
INTEGRARE EUROPEANĂ”!

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

ÎNDEMNĂM LOCUITORII RAIONULUI 
NOSTRU SĂ SE UNEASCĂ ÎN JURUL 
CANDIDATULUI NOSTRU ŞI AL 
PROGRAMULUI SĂU PROGRAMUL DE 
SCHIMBARE A REGIUNII CU SUSȚINEREA 
PARTIDULUI CARE ESTE CEL MAI APROAPE 
DE OAMENI- PARTIDUL SOCIALIȘTILOR ȘI A 
PREȘEDINTELUI ALES DE POPOR
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LA FUNCŢIA DE DEPUTAT ÎN CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ NR. 3

2009 – 2018! DESTUL!
BILANŢUL ULTIMILOR ANI – MILIARDELE FURATE!

EXPERIENŢA DE MUNCĂ:

1983 – 2001 – MAI al RM

2002 – 2007 – SA «MDV CONSTRUCT» Edineț

2007 - 2016 – Director Casa de Cultură Cupcini.

03.03.2016 și pînă în prezent - viceprimar primăria Cupcini

DATA NAȘTERII:

09.04.1962
Republica Moldova

STUDII:

1979 – 1981 
ȘPT «Fedico» 
Chișinău

1984 – 1987 
ȘMS «Dzerjinschii» 
Chișinău

LIMBI:
Moldovenească, 
rusă

ACTIVITATEA ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

- DIN LUNA DECEMBRIE 2015 MEMBRU AL PSRM

- DIN 16.04.2016 - PREȘEDINTE AL OT PSRM EDINEȚ 

VLADIMIR GOLOVATIUC:
PSRM, REPREZENTANŢII SĂI, CANDIDAŢII
SĂI - NU SÎNT DOAR APROAPE DE POPOR,
EI SÎNT ÎNŞIŞI POPORUL!

În ţările dezvoltate este 
imposibil să organizezi mi-
tinguri de protest şi să ții 
discursuri. Dar, în prezent, în 
Moldova, nu este greu să pro-
testezi deoarece este tot mai 
complicat să trăieşti în ţara 
noastră. Şi nu comparativ cu 
anul 2009, ci chiar compara-
tiv cu anul 2015. Probleme 
sînt foarte multe, acestea 
există în fiecare familie, în 
fiecare sat, fiecare oraş. Nu 
există un sector sau localita-
te în care nu ar exista proble-
me. Deci pe cine să alegem, 
veţi întreba? Dacă toţi sînt 

nevrednici, toţi sînt la 
fel! Aici, am să vă repet 
cuvintele unui om foarte 
înţelept, spuse acum 101 
de ani. El a spus în felul 
următor: există un astfel 
de partid şi există astfel 
de oameni, care pot. Nu 
trebuie să daţi crezare 
promisiunilor partidelor, 
trebuie să urmăriţi cine 
a rezolvat problemele 
şi situaţiile dificile ale 
oamenilor. Priviţi listele 
de partid şi votaţi pentru 
cei care au făcut ceva 
pentru oameni. Da, pro-

babil nu ne-au reuşi toate in-
tenţiile, nu am făcut tot, dar 
oferiţi-ne 51% şi noi le vom 
rezolva pe toate. Încă un om 
înţelept, acum 120 de ani, a 
spus că „prea departe sînt ei 
de popor”. De data aceasta 
voi spune aşa: Partidul So-
cialiştilor, reprezentanţii săi, 
candidaţii săi sînt nu doar 
aproape de popor, ei sînt 
înşiși poporul! 

Vladimir GOLOVATIUC
deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova

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

Tot poporul stă cu va-
lizele pregătite de plecare. 
Practic, toată lumea este 
gata să plece din ţară. Şi 
noi, stimaţi prieteni, nu tre-
buie să admitem o astfel de 
evoluţie a evenimentelor. 
Anume de aceea, chiar de 
e toamnă şi e timpul de cu-
les roada, noi am început să 
organizăm aceste mitinguri 
şi să mobilizăm cetăţenii 
în toată ţara. Deja curînd 
de tot, vom ieşi cu toţii îm-
preună pentru a spune „nu” 
actualei guvernări. Doar 
de noi depinde dacă se va 
păstra Republica Moldova 
pe hartă, de fiecare din-

tre noi. Este important să 
conștientizăm că actuala 
guvernare, în perioada ce 
anticipează alegerile, va 
umbla să împartă pomene 
şi de modul în care vom şti 
să nu ne lăsăm ademeniţi 
de ele, de modul în care 
ne vom consolida, depinde 
rezultatul alegerilor şi vii-
torul

nostru. Socialiştii au în 
raionul Ştefan-Vodă o echi-
pă bună şi un candidat activ 
şi competent. Sînt convinsă 
că împreună ne vom păstra 
ţara!

Zinaida GRECEANÎI
Președintele PSRM


