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STOP „ALIANŢELOR PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ”!
La 22 septembrie, la Fălești, 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. 11. Candidatul numit
este Oleg SAVVA.
La miting au participat peste o mie de persoane.

Vlad BATRÎNCEA:
NOI SPUNEM „NU!” -”ALIANŢEI PENTRU EURO” .
NOI SPUNEM „DESTUL!” - ”ALIANŢEI PENTRU EURO”.
RAIONUL FĂLEŞTI ALEGE O ALTĂ CALE ÎMPREUNĂ CU PSRM
Astăzi, la Fălești, 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 ultimii 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
regim promitea pensii de 250 de euro,
salarii de 500 de euro, burse de 150 de
euro. Ei au promis integrare europeană,
au promis „istorie de succes”. Dar, după
nouă ani, nimic din cele promise nu au
fost îndeplinite. Au crescut preţurile la
medicamente, la produsele de primă
necesitate, la serviciile comunale. 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 Occidentului circa 3 miliarde de euro. Însă niciun bănuţ 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. Şiau promovat reciproc interesele. Noi spunem „NU!”. Noi spunem „Destul!”. Raionul
Fălești alege o altă cale - alege Partidul Socialiştilor din Republica Moldova!
Vlad BATRÎNCEA
secretar executiv al PSRM

Oleg SAVVA
Dacă socialiştii vor învinge la viitoarele
alegeri parlamentare - în Republica
Moldova va începe o perioadă de relansare
Partidul Socialiştilor reprezintă poporul multi- lumea a votat anume pentru aceasta? Ei nu au lenaţional al Moldovei. Distrugerea – iată care este gitimitate.
planul celor care guvernează Moldova astăzi. DisEu consider că, dacă socialiştii vor învinge la viitrugerea – acesta este sensul vieţii celor ce stau, toarele alegeri parlamentare - în Republica Moldova va începe o perioadă de relansare, de restabilire
astăzi, în Parlament şi în Guvern.
În prezent, devastarea domină în domeniul a tot ce a fost distrus de guvernarea AIE. Anume
educației, ocrotirii sănătăţii, culturii, ştiinţei. Toate din acest motiv merită să votați pentru PSRM!
acestea sînt „meritele” actualei
guvernări impostoare. AceasDEVASTAREA DOMINĂ ÎN DOMENIUL
tă alianţă pentru euro nu a fost
aleasă de nimeni. Prin şantaj,
EDUCAȚIEI, OCROTIRII SĂNĂTĂŢII, CULTURII,
mituire şi corupere ei au aduŞTIINŢEI. ACESTEA SÎNT „MERITELE” ACTUALEI
nat la un loc deputaţi, au întitulat această adunătură „AIE”,
GUVERNĂRI-IMPOSTOARE.
dar oare rezultatul înseamnă că

9 ANI DE HAOS! DESTUL!
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SOCIALIŞTII – PARTID AL POPORULUI!
REZOLUŢIA MITINGULUI DIN RAIONUL FĂLEȘTI
22 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,
promovată de Guvern, va duce la

lichidarea deschisă a statalităţii
Republicii Moldova. În şcolile din
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

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
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

9 ANI

acest sens sunt aşa zisele „Declaraţii
despre unire”, adoptate de consiliile
mai multor localităţi din ţară. În prezent, guvernarea și așa-zisa 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 proeuropeană 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 antisocia-

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

www.socialistii.md

lă. Partidul Liberal-democrat a făcut
parte din cele cinci coaliţii pro-europene alături de Partidul 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 Fălești,
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 Savva 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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LA FUNCŢIA DE DEPUTAT ÎN CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ NR. 11

DATA NAȘTERII:

10.12.1966
Moldova
STUDII:

EXPERIENŢA DE MUNCĂ:

1974 - 1984 – Școala
Medie nr 1, or. Fălești
2000 – 2005 - Institutul
Nistrean de Economie
și Drept, or. Bălți
2016 – 2018 Academia de
Administrare Publică
(masterat)

decembrie 2014- prezent Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
martie 2011- prezent Președintele Organizației teritoriale PSRM
1993-2006 Președinte al Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan
din Fălești
septembrie 1997-decembrie 1999 Controlor, Primăria orașului Fălești
septembrie 1984- iunie 1985 Lăcătuș colector, Uzina Constructoare de
Mașini PRUT-80 S.A. or. Fălești
1985 - 1987 participant al războiului din Afganistan
DISTINCȚII - „GLORIA MUNCII” „PENTRU VITEJIE” „MERITUL CIVIC”

LIMBI:
Moldovenească,
rusă

ACTIVITATEA ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
PREȘEDINTELE ORGANIZAȚIEI TERITORIALE PSRM (DIN AN. 2012)

ZINAIDA GRECEANÎI
ASTĂZI, ALĂTURI DE NOI IES TOŢI CEI
NEINDIFERENȚI DE SOARTA ŢĂRII NOASTRE!

Transmit sincere mulțumiri tuturor celor
care au venit şi care sprijină Partidul Socialiştilor la Făleşti! Voi sînteţi neindiferenţi faţă de
soarta ţării noastre! Astăzi, miza este destinul
ţării noastre. Cei care se află, astăzi, la putere,
ne distrug ţara. Dacă aceşti oameni vor rămînea

în Parlament şi Guvern, foarte curînd Moldova
va dispărea ca stat independent. În fiecare sat
din raionul Făleşti sînt foarte mulţi oameni care
nu-şi doresc acest lucru şi care s-au săturat de
acest regim. Noi sîntem mulţi şi noi toţi, astăzi,
trebuie să stăm umăr la umăr pentru ca nimeni
să nu treacă peste rîndurile noastre. Putem face
acest lucru la alegerile parlamentare. Locuitorii
raionului Făleşti, în cadrul alegerilor din anul
2014, iar mai apoi la cele prezidenţiale din
2016, au votat masiv pentru viitorul Moldovei,
pentru Partidul Socialiştilor din Republica Moldova şi Preşedintele Igor Dodon. La alegerile ce
vor avea loc în iarnă sîntem datori să repetăm,
să afirmăm şi să consolidăm acest rezultat şi sînt
convinsă că ne este în puteri să facem acest lucru. Noi vom învinge!
Zinaida GRECEANÎI
Preşedintele PSRM

VASILE BOLEA:
NOI SPUNEM „NU!” ACTUALEI
GUVERNĂRI! NOI SPUNEM „DA!”
SCHIMBĂRILOR!
Dragi prieteni! Ca şi
majoritatea cetăţenilor ţării noastre, eu am un sentiment profund de oboseală.
Am obosit de fărădelegi, am
obosit de hoţii din visteria
statului, de furturile pe care
regimul le compensează din
buzunarul nostru. Am obosit
de scuzele pe care le aduc
autorităţile pentru furtul miliardului din sistemul bancar al ţării. Mă îngrijorează
situaţia dificilă din sistemul
justiţiei din ţara noastră. În
ţara noastră activează 400 de
judecători. O mare parte din
aceşti judecători sînt corupţi.
În prezent, judecătoriile şi

procuraturile de la noi sînt
preocupate nu de respectarea
legilor şi normelor, ci de satisfacerea unor anumite nevoi
şi interese personale.
Astăzi, noi spunem „Destul!”. Destul să comiteți fărădelegi şi să faceți haos, să
oprim corupţia! Noi spunem
„NU!” guvernării actuale!
Noi spunem „DA!” schimbărilor! Noi spunem „DA!”
Partidului Socialiştilor din
Republica Moldova!
Vasile BOLEA
deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

2009 – 2018! DESTUL!
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