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Mă copleşesc emoţiile cînd văd cîtă lume 
s-a adunat, astăzi, la Rîşcani. Pentru că, as-
tăzi, în raionul nostru a venit, practic, întrea-
ga fracţiune a Partidului Socialiştilor. Mă 
copleşesc emoţiile pentru că, astăzi, aici s-au 
adunat cei care nu se tem de ameninţările şi 
intimidările din partea regimului actual. Lo-
cuitorii raionului Rîşcani au păşit pe calea 
luptei! În anul 2016, raionul Rîşcani l-a ales 
practic în unanimitate pe Igor Dodon preşe-
dinte al Republicii Moldova. Foarte curînd, 
la 24 februarie, 2019, cu toţii împreună avem 
şansa să schimbăm soarta ţării noastre, a Pa-
triei noastre. La 24 februarie, vom consolida 
tot raionul, toţi locuitorii lui şi vom face un 

front comun împotriva acestui regim care, 
timp de nouă ani consecutivi, ne distruge 
ţara.

În anul 2009, la putere în Moldova au 
venit unioniştii. Au promis să deschidă şco-
li şi grădiniţe de copii, au promis salarii şi 
pensii de 500 de euro, au promis integrare 
europeană rapidă şi deschiderea de noi pie-
ţe de desfacere. După nouă ani, vedem doar 
banditism, devastare, furtul miliardului şi 
distrugerea ţării. Noi nu vom admite ca acest 
haos să continue. Noi îi vom opri pe bandiţi 
de la guvernare şi ne vom revigora ţara! Toţi 
la alegeri şi atunci vom învinge!

9 ANI DE HAOS! DESTUL!

STOP „ALIANŢELOR PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ”!

Vladimir MIZDRENCO:
Noi îi vom opri pe bandiţii de la 
guvernare şi vom renaște ţara!

ALEGERILE DIN ANUL 2019 
SUNT ULTIMA ŞANSĂ DE A 
SCHIMBA LUCRURILE SPRE 

BINE ÎN ACEASTĂ ŢARĂ!

Astăzi, ne-am adunat mul-
ţi aici. Și de aici, de la nordul 
Republicii, astăzi începe elibe-
rarea Moldovei de criminali, 
de oligarhi, de bandiţi. De cei 
care au jefuit lumea, au devas-
tat băncile, Calea Ferată, Ae-
roportul, zeci de întreprinderi 
care au fost construite pentru 
Moldova, iar acum au ajuns 
într-o clipă pe mîna hoţilor. 
Toţi aceştia trebuie să fie traşi 
la răspundere.

Alegerile pentru Parlamen-
tul Republicii Moldova din 
anul 2019 reprezintă ultima 
şansă de a schimba ceva în 
bine în această ţară. Nu meri-
tă încredere această guvernare 
aşa-zisă „democratică” – cea 

care a jefuit ţara timp de nouă 
ani. Nu merită încredere libe-
ralii şi liberal-democraţii, Maia 
Sandu şi Andrei Năstase, nu 
merită încredere cei care, toţi 
acești nouă ani, au votat unii 
pentru alţii. Ei l-au făcut pe 
Candu preşedinte al Parlamen-
tului, iar în schimb Plahotniuc 
i-a făcut miniştri.

Nimeni dintre ei nu merită 
şi nu va merita încredere. As-
tăzi, unica speranţă a Moldovei 
este legată de victoria Partidu-
lui Socialiştilor.

Şi victoria PSRM va fi şi 
victoria întregului popor mol-
dovenesc!

Vlad BATRÎNCEA, 
secretar executiv al PSRM 

La 9 septembrie, la Rîşcani, 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. 4. Candidatul numit este Vladimir Mizdrenco, 
conducătorul organizaţiei raionale a Partidului Socialiştilor din r-nul Rîşcani. La 
miting au fost prezenți peste o mie de persoane.
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REZOLUŢIA MITINGULUI DIN RAIONUL RÎȘCANI
  9 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, 
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 defavo-
rizate categorii ale societăţii – 
pensionarii, familiile numeroase 
şi cele monoparentale, persoanele 
cu nevoi speciale. Majorarea pre-
ţurilor la produsele alimentare, la 
medicamente, serviciile comunale 
face imposibilă procurarea de pro-
duse 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 policlini-
cilor raionale. Unul din rezultatele 
distrugerii sistemului d sănătate din 
Moldova l-a reprezentat răspîndi-
rea rujeolei şi a altor epidemii pe-
riculoase

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 oligar-
hilor şi a instituțiilor financiare in-
ternaţionale. 

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 străină nouă – istoria ro-
mânilor. Nestingherit își desfășoară 
activitatea organizaţiile care mili-
tează pentru anexarea ţării noastre 
la România. Un exemplu revoltător 
în acest sens sunt aşa-zisele „Decla-

raţii despre unire”, adoptate de con-
siliile mai multor localităţi din ţară. 
În prezent, guvernarea și așa-zisa 
opoziție pro-europeană promovea-
ză proiectul de modificare a Con-
stituţiei care prevede excluderea 
din Legea Supremă a glotonimului 
„limba moldovenească” şi substitu-
irea acestuia prin cel de „limba ro-
mână”, ceea ce înseamnă renunţare 
la limba strămoşilor noştri. 

În loc să unească ţara, auto-
rităţile 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,   
să atragă investiţiile necesare pen-
tru dezvoltarea economiei şi crea-
rea 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, autorităţile 
au interzis difuzarea emisiunilor de 
ştiri şi a celor informativ-analiti-
ce produse în Rusia. Introducerea 
în Constituţie a dispoziţiei privind 
obligativitatea vectorului European 
va fi o lovitură dură adusă princi-
piilor democratice de libertate de 
exprimare şi pluralism de opinii. 

Aşa-zisa opoziţie pro-euro-
peană, prin viziunile sale, nu se 
deosebeşte prin nimic de actua-
la guvernare şi intenţionează să 
promoveze aceeaşi politică anti-
socială. 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 di-
recţi ai guvernării criminale a ţării, 
începînd cu anul 2009.  

Astăzi, unicul partid care ac-
ţionează în interesele majorităţii 
absolute a poporului Moldovei 
este Partidul Socialiştilor din 
Republica Moldova. Principii-
le 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 tradiţiona-
le. 

Noi, locuitorii raionului 
Rîșcani, ne exprimăm sprijinul 
plenar pentru Preşedintele Repu-
blicii Moldova, Igor Dodon, ales 
prin vot direct de popor, pentru ini-
ţiativele sale politice şi sociale, cît 
şi pentru Partidul Socialiştilor din 
Republica Moldova care îl susţine. 

Noi susținem înaintarea dom-
nului Vladimir Mizdrenco  în ca-
litate de candidat în circumscrip-
ţia 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 raionu-
lui nostru să se unească în jurul 
candidatului nostru şi al progra-
mului său pozitiv de transforma-
re şi dezvoltare a ţării noastre şi 
a fiecărei regiuni în parte.

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

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

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”!
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Alexandru AGHENIE

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

VLADIMIR MIZDRENCO
CAPABIL SĂ FORMEZE 

O ECHIPĂ CARE SĂ-L URMEZE!
Astăzi, aici, cînd ne-am 

exprimat susţinerea pentru Vladimir 
Mizdrenco, am observat că tinerii 
triumfau. Tînăr, frumos, energic şi, 
deocamdată, burlac. Un fiu demn care 
a preluat multe calităţi de la mama sa. 
Este capabil să înveţe, este capabil să 
organizeze o echipă care să-l urmeze. 
Anume acestor persoane trebuie să 
le fie deschisă calea şi noi, astăzi, 
facem acest lucru! Sînt convinsă că va 
merge în fiecare localitate, în fiecare 
casă şi va discuta cu fiecare om. Mai 

mult ca atît, în aceste activităţi va 
avea susţinerea din partea echipei 
unite a Partidului Socialiştilor. Şi eu, 
în calitate de preşedinte al Partidului 
Socialiştilor, atunci cînd va fi nevoie, 
mereu îi voi oferi sprijinul necesar. 
Şi preşedintele Republicii Moldova, 
Igor Dodon, de asemenea va fi alături 
şi va susţine candidatura lui Vladimir 
Mizdrenco.

Zinaida GRECEANÎI
Preşedinte al PSRM 

EXPERIENŢA DE MUNCĂ:

2010-2016 – Vice-director SRL „Bonacta” 

2011 - pînă în prezent – Consilier sătesc

2015 - pînă în prezent – Consilier în Consiliul Raional

2016 - pînă în prezent – Consilier al Deputatului Parlamentului pe probleme economice

2016 - pînă în prezent – preşedintele fracţiunii în Consiliul Raional Rîşcani

2017 - pînă în prezent – preşedintele organizaţiei teritoriale a PSRM 

Preşedintele Organizaţiei de tineret „Garda Tînără”

Preşedintele organizaţiei teritoriale a PSRM

Membrul Consiliului Republican al PSRM

DATE BIOGRAFICE
Vladimir MIZDRENCO

NĂSCUT:
03.01.1988 Rîșcani, 
Republica Moldova

1994-2003 Şcoala 
medie din s. Pîrjota, 
raionul Rîşcani

2003-2006 Liceul „Liviu 
Damian”

2006-2009 
Universitatea de Stat 
„Alecu Russo”

2017 „Aspectele 
problematice 
ale politicii 
contemporane” din 
cadrul Centrului de 
Cercetări şi Instruire de 
Construire a Statului 
şi Formare a Cadrelor de Administrare – Universitatea de Stat 
din Moscova (MGU)

2017 Cursuri de perfecţionare „Caracterul public în politică” 
din cadrul Universităţii de Stat din Moscova (MGU)

LIMBI:
Moldovenească, Rusă, Engleză

ACTIVITATEA ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

CANDIDATUL PSRM 
LA FUNCŢIA DE DEPUTAT ÎN CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ NR. 4


