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STOP „ALIANŢELOR PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ”!
Vlad BATRÎNCEA:

La 16 septembrie, la Florești, 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. 8. Candidatul numit
este Sergiu Groza. La miting au participat peste o mie de persoane.

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

Sergiu GROZA:

Împreună putem schimba situaţia din Moldova – spre bine!
Moldova are viitor!
Dragi prieteni, colegi, tovarăşi!
Astăzi ne-am adunat aici, în piaţa din
centrul orașului Floreşti, pentru a ne exprima indignarea faţă de guvernarea de 9
ani de zile, din ţara noastră.
Cei care ne guvernează acum ţara, au
preluat puterea la 7 aprilie, 2009. Această zi a rămas în istoria Republicii
Moldova drept capturarea statului, lovitură de
stat, moment al ruşinii
naţionale. Atunci, au
pus mîna pe putere ace-

leaşi partide şi aceleaşi forţe care pretind
la guvernare şi în alegerile viitoare: PDM,
PLDM, PL. Împreună cu „dreapta înnoită”, partidele PAS şi DA, acestea din urmă
compuse din „originari” din formaţiunile
politice vechi, ei au creat AIE-1, AIE-2, AIE-

3. Şi toate aceste „alianţe” ani de zile au
distrus ţara noastră. Au jefuit, au împărţit
portofolii şi ministere, bugetul şi funcţiile.
Acum, ei ar trebui să plece. Şi un mare rol
în acest context ne va reveni nouă – socialiştilor. Tuturor celor care au oboist de
acest dezmăţ, de acest haos, de
aceste fărădelegi.
Pe toţi cei neindiferenţi îi îndemn la unitate sub drapelele
noastre pentru a schimba spre bine
situaţia din Moldova!

TIMP DE 9 ANI AI ACESTEI
GUVERNĂRI, ÎN ŢARA NOASTRĂ
NU AU FOST SCHIMBĂRI SPRE BINE.
SITUAŢIA DOAR A DEGRADAT

Moldova are Viitor!

9 ANI DE HAOS! DESTUL!
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SOCIALIŞTII – PARTID AL POPORULUI!
REZOLUŢIA MITINGULUI DIN RAIONUL FLOREȘTI

16 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
Florești, 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 Sergiu Groza 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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CANDIDATUL PSRM

LA FUNCŢIA DE DEPUTAT ÎN CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ NR. 8

DATE BIOGRAFICE

DATA NAȘTERII:
21 iulie, 1961
s. Rădulenii Vechi,
r-l Florești

STUDII:
Medii:
scoala medie din
s.Radulenii Vechi,
r-l Floresti

Începînd cu anul 1987 am activat în cadrul organelor afacerilor interne, în diferite funcții:
șef de secție urmărire penală, vice – comisar, șef al Direcției conducere și control al
urmăririi penale din cadrul MAI.

Superioare:
Universitatea de Stat
din Chișinău,
facultatea de drept

În anul 2000 m-am transferat în organele procuraturii, activînd, de asemenea, în diferite
funcții. Am demisionat din organele procuraturii din funcția de procuror al raionului
Florești.
După ce am ieșit la pensie, începînd cu luna aprilie 2012, m-am încadrat în activitatea de
partid, unde activez și în prezent.

LIMBI:
Rusă,
moldovenească

Din iunie 2017, dețin funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

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

Dragi prieteni, colegi, activişti şi adepţi ai Partidului
Socialiştilor! Astăzi, aici, la Floreşti, s-au adunat
reprezentanţi a 43 de localităţi din raionul Floreşti.
În realitate, noi, adepţii transformărilor, sîntem mult
mai mulţi şi, astăzi, nu toţi venit la miting. Dar vă asigur că
ei sînt alături de noi şi sînt gata să acţioneze.

În spatele nostru sînt toţi cei care nu sînt indiferenţi faţă
de soarta Republicii Moldova, cei cărora le pasă cum vor
trăi copiii noştri şi cum trăiesc părinţii noştri. 9 ani au fost
pierduţi pentru ţară sub guvernarea diferitor coaliţii proeuropene, care au dus ţara spre prăpastie.
Noi trebuie să oprim această situaţie şi noi, socialiştii , o
vom face. La alegerile parlamentare următoare!
Toată lumea stă cu valizele făcute. Oamenii pleacă
rînd pe rînd din ţară. Şi noi, stimaţi prieteni, nu trebuie să
admitem acest lucru. Anume de aceea, în pofida perioadei
de toamnă, cînd are loc culesul roadei, noi am început să
organizăm aceste întruniri şi să-i mobilizăm pe cetăţeni
în toată ţara. Curînd vom ieşi cu toţii şi vom spune „Nu”

actualei guvernări. Doar de noi toţi depinde dacă se va
păstra Republica Moldova pe harta lumii. De fiecare dintre
noi.
Este important să ne dăm seama că actuala guvernare,
acum, în perioada electorală, va împărţi pomene, şi de
modul în care vom şti să rezistăm la aceste pomene, de
modul în care vom şti să ne consolidăm, să stăm umăr la
umăr, va depinde rezultatul scrutinului şi viitorul țării.
Socialiştii din raionul Floreşti au o echipă bună. Sînt
convinsă că împreună ne vom păstra ţara!
Zinaida Greceanîi
Preşedintele PSRM

2009 – 2018! DESTUL!

BILANŢUL ULTIMILOR ANI – MILIARDELE FURATE!
Editat de ”Publicația Perioadică Socialiștii” S.R.L
Fondator - Partidul Socialiştilor
din Republica Moldova

Redactor-șef
Gaik VARTANEAN
Paginare și design
Alexandru AGHENIE

Ziarul este înregistrat la Camera
Înregistrării de Stat la 15.03.2012
cu nr. 1012600009380

Adresa redacţiei: Republica Moldova, MD-2005,
mun.Chişinău, str. Columna, 148/1,
tel. 022-81-78-71, e-mail: info@socialistii.md

ISSN 1857-4629

Tiparul este executat la ”Edit Tipar Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, str. Feredeului, 4.
Com. nr.1042 Tiraj total — 2000ex.

