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2 MOLDOVA ARE VIITOR

La 29 septembrie, la Basarabeasca, 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. 40. Candidatul numit 
este Piotr PUȘCARI. La miting au participat peste o mie de persoane.

STOP „ALIANŢELOR PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ”!

9 ANI DE HAOS! DESTUL!

Vreau să le mulţumesc locuitorilor raionului 
Basarabeasca, raionului Cimişlia, Partidului Soci-
aliştilor şi personal Preşedintelui nostru, Igor Do-
don, pentru susţinere şi încredere.

Echipa noastră, chiar de la începutul activităţii 
sale, din anul 2011, a început lupta necon-
tenită împotriva acestui regim. Noi am lup-
tat, am protestat, am lucrat pentru binele 
oamenilor. Acum, cînd am ajuns pe ultima 
sută de metri, sînt convins că vom învinge 
neapărat. Altă cale nu avem – doar victo-
ria. Victoria socialiştilor, victoria preşedin-

telui, victoria întregului popor al Moldovei! Plus 
la aceasta, din numele întregii mele echipe vreau 
să-i asigur pe locuitorii raioanelor noastre – noi, 
echipa Partidului Socialiştilor din Republica Mol-
dova – nu vă vom dezamăgi!

NU AVEM ALTĂ CALE – 
DOAR VICTORIE!

Piotr PUŞCARI 

VLAD BATRÎNCEA: ACTUALA GUVERNARE NU ARE 
NEVOIE NICI DE AEROPORTURI, NICI DE CALEA FERATĂ, 
NICI CHIAR DE OAMENI!

Vedem cu toţii care sînt rezultatele ani-
lor de aflare la putere a acestui regim. Încă 
patru ani şi ei cu NATO-ul lor ne vor trimite 
la război împotriva Rusiei. După aceasta ne 
vor dărui României. Iată de ce trebuie să 
conștientizăm că, la 24 februarie sau îi în-
vingem noi, sau ne înving ei pe noi. Acum 
9 ani ei au venit la putere în ţara care avea 
o Bancă de Economii, avea un Aeroport 
profitabil, avea o cale ferată profitabilă. În 
aceşti ani, pe ei i-a dus mintea să falimente-
ze tot ce se putea de falimentat, să vîndă tot 
ce se putea de vîndut. Raionul Basarabeas-
ca a fost creat în jurul unui dintre cele mai 
mari noduri de cale ferată. Lumea avea aici 
de lucru, avea salarii bune, aici exista învă-
ţămînt accesibil şi un nivel decent al me-
dicinii. Acum acestea toate lipsesc. Actuala 
guvernare nu are nevoie nici de aeroporturi, 
nici de căi ferate, nici chiar de oameni. Sco-
pul lor este să le ducă pe toate la faliment, 
să le vîndă, iar din banii obținuți să-şi trimi-
tă copiii în Europa.   

Vlad BATRÎNCEA
Secretarul executiv al PSRM

DOAR PARTIDUL SOCIALIŞTILOR 
A LUPTAT ŞI LUPTĂ ÎMPOTRIVA 
OLIGARHILOR ŞI BANDIŢILOR, 
CARE AU CAPTURAT ŢARA
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REZOLUŢIA MITINGULUI DIN RAIOANELE BASARABEASCA ȘI CIMIȘLIA
29 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 clinicilor 
raionale. Unul din rezultatele dis-
trugerii sistemului de sănătate din 
Moldova l-a reprezentat răspîndi-
rea rujeolei şi a altor epidemii pe-
riculoase.

Multiplele iniţiative sociale, 
promovate de Preşedintele Re-
publicii Moldova şi Partidul So-
cialiştilor, sunt blocate de majo-
ritatea parlamentară şi Guvern, 
care execută cu smerenie voinţa 
oligarhilor şi a instituțiilor financi-
are internaţionale. 

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 „De-
claraţii despre unire”, adoptate de 

consiliile mai multor localităţi din 
ţară. În prezent, guvernarea și așa-
zisa opoziție pro-europeană pro-
movează proiectul de modificare 
a Constituţiei care prevede exclu-
derea din Legea Supremă a gloto-
nimului „limba moldovenească” 
şi substituirea acestuia prin cel de 
„limba română”, ceea ce înseamnă 
renunţare la limba strămoşilor noş-
tri. 

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 
– în loc să atragă investiţiile nece-
sare 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 infor-
mare 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 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 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 neu-
tru al Moldovei pe arena interna-
ţională, relansarea parteneriatului 
strategic cu Rusia, echitatea social, 
apărarea Ortodoxiei şi a valorilor 
tradiţionale. 

Noi, locuitorii raionului Ba-
sarabeasca și Cimișlia, ne ex-
primăm sprijinul plenar pentru 
Preşedintele Republicii Moldo-
va, Igor Dodon, ales prin vot di-
rect de popor, pentru iniţiativele 
sale politice şi sociale, cît şi pentru 
Partidul Socialiştilor din Republica 
Moldova care îl susţine. 

Noi susținem înaintarea dom-
nului Piotr Pușcari în calitate de 
candidat în circumscripţia noas-
tră uninominală. Domnia sa este 
o persoană de încredere, care se 
bucură de stimă şi respect în raio-
nul nostru, care nu va trăda intere-
sele 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.

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”!

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
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Alexandru AGHENIE

EXPERIENŢA DE MUNCĂ:

2010 Fondatorul clubului sportiv „Luptătorul”

2011 Preşedintele organizaţiei de tineret „IUNA”, or. Basarabeasca

2011-2015 Consilier raional din raionul Basarabeasca

Din 2015 Preşedinte al raionului Basarabeasca

DATE BIOGRAFICE
Piotr PUȘCARI

DATA NAȘTERII: 
22.07.1987
Moldova

STUDII:

Începînd 
cu anul 2015 – 
Organizaţia 
necomercială 
autonomă de 
studii superioare 
„Institutul pentru o 
carieră de afaceri”, 
or. Moscova 

LIMBI:
Rusă, 
moldovenească

ACTIVITATEA ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

DIN ANUL 2011 PREŞEDINTELE ORGANIZAŢIEI RAIONALE DE PARTID BASARABEASCA
MEMBRU AL CONSILIULUI REPUBLICAN PSRM 

CANDIDATUL PSRM 
LA FUNCŢIA DE DEPUTAT ÎN CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ NR. 40

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

VLADIMIR ŢURCAN:
ALEGERILE – O ŞANSĂ ŞI O 
POSIBILITATE DE A FACE ORDINE 
ÎN ŢARĂ!

Cei bogaţi s-au îmbogă-
ţit şi mai mult, cei săraci au 
sărăcit şi mai tare. Iată prin-
cipalele rezultate ale acţiuni-
lor acestei guvernări, în ulti-
mii nouă ani. Multă lume a 
pierdut încrederea în ziua de 
mîine. Multă lume a plecat 
din ţară, pentru că au pierdut 
încrederea şi în ea. Are loc 
distrugerea fondului genetic 
al ţării, deja în anii următori 
Moldova ar putea rămîne 
fără populaţie. În Parlament 
sînt lansate deschis apeluri la 
lichidarea statului, declaraţii 

despre necesitatea 
aderării la NATO, 
despre necesitatea 
lichidării Repu-
blicii Moldova şi 
anexării teritoriu-
lui nostru la statul 
vecin România. 
Toate acestea re-
prezintă calea di-
rectă spre distru-
gerea Moldovei 
noastre. Păstrarea 
statului, apărarea 
lui sînt posibile 
doar cu o singură 
condiţie – dacă va 
exista o guvernare 
înţeleaptă, echi-

tabilă şi patriotică. Alegerile 
reprezintă o posibilitate şi o 
şansă foarte serioasă de a face 
ordine în ţară şi de a instaura 
anume o astfel de guvernare. 
Alegerile înseamnă o posi-
bilitate serioasă de a mătura 
tot gunoiul care s-a adunat în 
toate culoarele şi birourile de 
guvernămînt.

Vladimir ŢURCAN
deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova

ZINAIDA GRECEANÎI:
PIOTR PUŞCARI – UN LIDER TÎNĂR, ENERGIC, 
CARE NU SE TEME SĂ SE ÎNTÎLNEASCĂ CU OAMENII!

Piotr Puşcari este un 
luptător care, în toţi aceş-
ti ani, a format o echipă 
puternică în raionul Basa-
rabeasca. El a reuşit să-i 
convingă pe oameni, și a 
devenit preşedinte al raio-
nului. Un lider tînăr, ener-
gic, care nu se teme să vină 
la oameni pentru a-i con-
vinge personal, să comuni-
ce cu ei, să le rezolve pro-
blemele, să-i ajute. Acum, 
Piotr Puşcari are de soluţi-
onat o altă problemă – va fi 
obligat, personal, alături de 
echipa de la Basarabeasca 

şi Cimişlia, să ajungă în 
fiecare localitate din raion 
pentru a-i convinge pe oa-
meni de faptul că în calitate 
de deputat va aduce nu mai 
puţin folos decît în funcţia 
de preşedinte al raionului. 
În partidul nostru nu avem 
şefi, suntem egali şi reali-
zăm o singură sarcină. Nu 
suntem indiferenţi pentru 
soarta Republicii Moldova. 
Şi Piotr Puşcari este unul 
dintre noi!

Zinaida GRECEANÎI
Preşedintele PSRM


