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La 29 septembrie, la Leova, 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. 41. Candidatul numit 
este Aliona BRICIAG. La miting au participat peste o mie de persoane.

STOP „ALIANŢELOR PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ”!

9 ANI DE HAOS! DESTUL!

În raionul Leova avem o echipă puternică şi unită, 
care a activat, în ultimii ani, zi de zi, în fiecare localita-
te. Noi am luptat împotriva închiderii şcolilor – una din 
problemele actuale, care le dă bătaie de cap cetățenilor 
atît în raionul Leova, cît şi în raionul Cantemir.

Astfel, datorită eforturilor conjugate ale echipei Par-
tidului Socialiştilor din raionul Leova, ne-a reuşit să nu 
permitem separarea ciclurilor de studiu şi transfera-
rea claselor primare componente ale Liceului Teore-
tic ’’Mihai Eminescu’’ şi Liceul Teoretic ’’Constantin 
Spătaru’’, în instituția de tip-internat, aflată în pro-
prietatea publică a raionului Leova. Apărarea acestui 
liceu este unul din multiplele exemple a activităţii 
unite şi consecvente a PSRM în raion.

Noi considerăm că în fiecare localitate trebuie să 

existe instituţii de învăţămînt, dar, din păcate, odată cu 
venirea Maiei Sandu în postul de ministru al Educaţiei, 
în anul 2012, a început închiderea masivă a instituţiilor 
de învăţămînt, acest proces afectînd şi raioanele noas-
tre. Această practică a fost continuată şi după plecarea 
sa din post. Anume de aceea noi spunem „NU!” Guver-
nului actual.

PSRM are o echipă 
puternică şi unită 

Aliona BRICIAG

DOAR PARTIDUL SOCIALIŞTILOR 
A LUPTAT ŞI LUPTĂ ÎMPOTRIVA 
OLIGARHILOR ŞI BANDIŢILOR, 
CARE AU CAPTURAT ŢARA

SOCIALIŞTII SE OPUN CELOR CARE AU UMILIT 
MAJORITATEA CETĂŢENILOR

Astăzi, la Leova, 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 umilit pe majoritatea cetăţenilor şi 
i-au adus în prag de sărăcie. Doar în ultimii 
ani, mai bine de 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 a fost îndeplinit. 
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. Dar, 
nici un bănuţ din aceşti bani nu au ajuns la 
popor. Partidul Socialiştilor este de părere 
că a venit timpul să spunem „Destul!” 
acestui teatru de păpuşi. Şi Plahotniuc, şi 
Filat, şi Sandu, şi Ghimpu, şi Năstase – toţi 
ei au distrus şi continuă să ne distrugă ţara. 
Au votat unul pentru altul. Şi-au promovat 
reciproc interesele. Noi spunem „NU!”. 
Noi spunem „Destul!”. Leova alege o altă 
cale. Leova alege Partidul Socialiştilor din 
Republica Moldova! 

Vlad BATRÎNCEA
Secretarul executiv al PSRM

Vlad BATRÎNCEA:
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REZOLUŢIA MITINGULUI DIN RAIOANELE LEOVA ȘI CANTEMIR
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 Leova 
și Cantemir, ne exprimăm spriji-
nul plenar pentru Preşedintele 
Republicii Moldova, Igor Dodon, 
ales prin vot direct de popor, pen-
tru iniţiativele sale politice şi soci-
ale, cît şi pentru Partidul Socialiş-
tilor din Republica Moldova care îl 
susţine. 

Noi susținem înaintarea 
doamnei Aliona Briciag în cali-
tate 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.

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

Aliona BRICIAG CANDIDATUL PSRM 
LA FUNCŢIA DE DEPUTAT ÎN CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ NR. 41

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

VLADIMIR ŢURCAN:
DUPĂ NOUĂ ANI DE DISTRUGERE A 
ŢĂRII, LA PUTERE TREBUIE SĂ VINĂ 
PERSOANE NOI, PATRIOŢI ŞI ONEȘTI

Noi ne pronunţăm împo-
triva actualului Guvern pentru 
că îl considerăm o „gaşcă cri-
minală”. Aceşti oameni, care 
au ajuns la putere prin metode 
mai puţin legale, nu au nici un 
drept să rămînă la guvernare. 
După nouă ani de distrugere 
a ţării, de haos în majoritatea 
structurilor, în locul lor ar tre-

bui să vină poli-
ticieni noi, pa-
trioţi şi corecţi, 
profesionişti 
care vor face or-
dine în Moldova.

Sunt convins 
că toţi oamenii 
care vin la mi-
tingurile noastre 
sunt absolut de 
acord cu această 
revendicare. Pe 
fundalul eveni-
mentelor care 
au loc trebuie să 
menţionez faptul 
că, în ultimii ani, 
Partidul Socia-
liştilor a reuşit să 
adune anume o 
astfel de echipă: 
patrioţi şi pro-

fesionişti. O astfel de echipă 
există în toată ţara, o astfel de 
echipă există şi în raionul Leo-
va şi în raionul Cantemir.  

Vladimir ŢURCAN
Deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova

ZINAIDA GRECEANÎI: 
DOAR DE NOI TOŢI DEPINDE DACĂ REPUBLICA MOLDOVA 
VA FI PĂSTRATĂ PE HARTA LUMII

Tot poporul stă cu valizele 
pregătite de plecare, deoarece 
aici a devenit, practic, imposibil 
să supravieţuieşti. Oamenii sînt 

gata să plece din ţară cu toţii. Şi 
noi, stimaţi prieteni, nu trebuie 
să admitem acest lucru. Anume 
din acest considerent, cu toate 
că este toamnă şi sîntem în toiul 
culesului roadei, Partidul Soci-
aliştilor a început să organize-
ze aceste mitinguri, mobilizînd 
cetăţenii în toată ţara. Foarte 
curînd vom ieşi cu toţii împreu-
nă pentru a spune „nu” actualei 
guvernări. O vom face în cadrul 
unei acţiuni de amploare la Chi-
şinău, iar mai apoi o vom confir-
ma la secţiile de votare, fiecare 
în raionul şi localitatea sa. Noi 
spunem „Ajunge!”. Noi spunem 
„Destul!”. 

Doar de noi toţi depinde dacă 
Republica Moldova va fi păstra-

tă pe harta lumii. De fiecare din-
tre noi.

Cred că este foarte important 
ca fiecare dintre noi să înţeleagă 
că actuala guvernare, acum, în 
preelectorală, va împărţi pome-
ne şi promisiuni cu duiumul şi 
de modul în care vom fi capabili 
să nu ne lăsăm seduşi de acestea, 
de modul în care vom şti să ne, 
va depinde rezultatul alegerilor 
şi viitorul nostru. Socialiştii din 
raionul Leova formează o echipă 
bună, pe care a ştiut să o organi-
zeze un lider demn şi un condu-
cător responsabil. Sînt convinsă 
că împreună ne vom păstra ţara!

Zinaida GRECEANÎI
Preşedintele PSRM

EXPERIENŢA DE MUNCĂ:

2008 Cursuri de perfecționare, grad didactic II, 
Institutul de Științe ale Educației
2010 Implementarea curricumului
modernizat de liceu
2011 Implementarea curricumului
modernizat școlar la disciplina biologie
2011 Metode interactive de prevenire a
violenței față de copii
2011 Cursuri de formare continuă la
specialitatea biologie
2011 Educația centrată pe cel care învață
2013 Training-Educația pentru sănătate
2016 Cursuri-Standardele de competență a
cadrelor didactice din învățământul general
2004 – prezent, Liceul Teoretic ’’Mihai
Eminescu’’, or. Leova - profesor de biologie
 Șef de comisie „Matematica și Științe”

DATE BIOGRAFICE
DATA NAȘTERII: 
07.11.1983 Moldova

STUDII:

2001-2005 Universitatea de Stat din Tiraspol, sediul
Chișinău, specialitatea - biologie

2012 Diplomă pentru aportul considerabil la educarea
tinerei generații și realizarea eficientă a procesului
educațional

Diplomă de excelență pentru participarea activă și
implicarea în viața comunității pedagogice din Republica 
Moldova

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Diplomă pentru
deținerea locurilor premiante a discipolilor săi în cadrul
Olimpiadei raionale și pentru merite deosebite în
educarea tinerei generații

2015 Diplomă, în calitate de Coordonator al lotului
Olimpic din raionul Leova pentru participarea la 
Olimpiada de Științe, pentru Juniori

LIMBI:
Rusă, moldovenească


