
PARTIDUL SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

SÎNGEREI - FLOREȘTI

PERSOANĂ DE ÎNCREDERE

SE BUCURĂ DE AUTORITATE 
ÎN RAIONUL NOSTRU

VA APĂRA INTERESELE 
LOCUITORILOR RAIONULUI NOSTRU

Candidatul Partidului Socialiștilor  
în circumscripția 
uninominală №12

VASILE    
LUCA 



SOCIALIȘTII

2 MOLDOVA ARE VIITOR

La 30 septembrie, la Sîngerei, 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. 12. Candidatul numit 
este Vasile LUCA. La miting au participat peste o mie de persoane.

STOP „ALIANŢELOR PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ”!

9 ANI DE HAOS! DESTUL!

Sunt copleşit de emoţii, dar aceste emoţii nu pot 
fi comparate cu cele pe care le-am avut atunci cînd 
actualul Guvern jefuia băncile, îi sărăcea pe pensi-
onari şi răpea viitorul tineretului. Acest regim al lui 
Plahotniuc şi-a bucşit zi de zi buzunarele, a lichidat 
bănci, a cedat în proprietate privată Aeroportul, Ca-
lea Ferată. Făcînd toate acestea, ei nu se gîn-
deau la majorarea pensiilor, salariilor, la crea-
rea locurilor de muncă, la deschiderea de şcoli 
sau spitale.

Unica echipă care, în zi de zi, a vorbit des-
pre cele ce se întîmplă, care a luptat pentru ca 
cel puțin unele  din iniţiativele benefice pentru 
popor să fie adoptate – aceasta a fost echipa 

Partidului Socialiştilor. PSRM este unicul partid care 
ştie ce să facă şi, cel mai important, ştie cum să facă. 
Anume de aceea, cred, trebuie să ne consolidăm cu 
toţii sub drapelele socialiştilor pentru a ne apăra 
ţara, viitorul, votînd corect la 24 februarie.

PSRM – unicul partid care ştie 
ce să facă şi, cel mai important, 
ştie cum să facă

Vasile LUCA

SOCIALIŞTII – UNICA ALTERNATIVĂ DEZMĂŢULUI, 
HAOSULUI, TEATRULUI DE PĂPUŞI ŞI PARTIDELOR-
MARIONETE!

Vlad BATRÎNCEA:

În raionul Sîngerei s-a creat o echipă mi-
nunată şi unită. Oamenii din această echipă au 
soluţionat, zilnic, probleme complexe, au ajutat 
oamenii, au fost pe primele poziții în lupta îm-
potriva regimului. Aceşti oameni au fost în toate 
localităţile raionului, au ţinut legătura cu popo-
rul. Conducător al acestei echipe şi al acestor oa-
meni este preşedintele organizaţiei teritoriale de 
partid Sîngerei, Vasile Luca. Suntem convinşi că 
el va reuşi să obţină o victorie destoinică în ale-
gerile din 24 februarie şi să ne reprezinte destoi-
nic raionul şi PSRM în Parlamentul Republicii 
Moldova.

Unica alternativă actualului regim este Parti-
dul Socialiştilor din Republica Moldova. Socia-
liştii sînt unica alternativă dezmăţului, haosului, 
teatrului de păpuşi şi partidelor-marionete. Fie-
care vot pentru Sandu, Năstase, PLDM sau PL 
înseamnă vot pentru PDM şi Plahotniuc. 

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 SÎNGEREI ȘI FLOREȘTI
30 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 raioanelor Sîn-
gerei și Florești, ne exprimăm 
sprijinul plenar pentru Preşe-
dintele Republicii Moldova, Igor 
Dodon, ales prin vot direct de po-
por, pentru iniţiativele sale politice 
şi sociale, cît şi pentru Partidul So-
cialiştilor din Republica Moldova 
care îl susţine. 

Noi susținem înaintarea dom-
nului Vasile Luca 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:

Domeniul ocupațional (specialitatea) : mecanic, constructor

Locul de muncă la moment : Director  SRL “ Virtim- Lux”

Locuri de muncă în trecut : CSO- Sîngerei, ATB - 35

DATE BIOGRAFICE
Vasile LUCA

DATA NAȘTERII: 
04.09.1965
Moldova

STUDII:

Școala 
profesională 
tehnică 

Cursuri 
suplimentare:  
manager 
în domeniul 
transportului

LIMBI:
Moldovenească,
rusă,
portugheză

ACTIVITATEA ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

PREȘEDINTELE ORGANIZAȚIEI TERITORIALE  A PSRM DIN RAIONUL SÎNGEREI

CANDIDATUL PSRM 
LA FUNCŢIA DE DEPUTAT ÎN CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ NR. 12

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

ZINAIDA GRECEANÎI:
LOCUITORII RAIONULUI SÎNGEREI, CARE L-AU SPRIJINIT PE IGOR 
DODON, VOR OFERI ACEEAŞI SUSŢINERE ŞI CANDIDATULUI PSRM

Ştiu că avem cu toţii foarte 
multe griji şi probleme. Fieca-
re dintre noi ar avea ce spune 
acestui regim. Şi noi toţi do-
rim să fim auziţi. La 24 februa-
rie vom avea o astfel de şansă, 
sprijinind Partidul Socialiştilor 
şi candidaţii săi.

Ţin să amintesc că raionul 
Sîngerei este unul dintre cei 
care l-a susţinut masiv pe Igor 
Dodon în prezidenţialele din 
anul 2016. În istoria contempo-
rană a Moldovei, nici un candi-
dat la preşedinţie nu a reuşit să 
obţină un sprijin atît de masiv. 
Şi acum, sînt convinsă, vom 
continua în aceeaşi manieră, iar 
sprijinul de care va avea parte 

Vasile Luca nu va fi mai mic.
Da, acum, la sigur, se va 

umbla prin raioane cu sacoşe 
cu orez. Vor stărui să convingă, 
să intimideze, să corupă. Dar aş 
vrea să ştiţi – în cabina de vot 
veţi fi doar dumneavoastră şi 
mai mult nimeni. Dumneavoas-
tră şi conştiinţa dumneavoastră. 
Pentru că tot ce vă vor oferi în 
campania preelectorală, luaţi, 
dar pe 24 februarie votaţi aşa 
cum vă va dicta propria conşti-
inţă. Votaţi pentru candidaţii-
socialişti

Zinaida GRECEANÎI
Preşedintele PSRM

ALEXANDRU USATÎI:
CHIAR ŞI AMBASADORUL UE ÎN 
MOLDOVA RECUNOAŞTE HAOSUL 
CARE A PUS STĂPÎNIRE PE MOLDOVA 

Nu este nevoie să 
vă spun ce trai du-
cem din anul 2009. 
Despre halul în 
care îşi bate joc de 
noi toţi acest Partid 
Democrat de guver-
nămînt, acest regim 
detestat de popor. În 
fiecare sat, în fiecare 
raion, în fiecare oraş 
întreaga Moldovă 
înțelege că nu se mai 
poate de trăit aşa 
mai departe.

În timpul recen-
tei sale vizite la noi 
a ambasadorului 
Uniunii Europene, domnului Michalco, acesta din urmă a 
recunoscut că ceea ce se întîmplă, actualmente, în Moldo-
va, este un dezmăţ adevărat. Anual, Moldova este părăsită 
de mii de specialişti. Plus la aceasta, avem o situaţie criti-
că în sistemul ocrotirii sănătăţii şi învăţămîntului. Este o 
realitate recunoscută şi de ambasadorul UE. Acelei Uni-
uni Europene după drapelul căreia acest regim se ascunde 
din anul 2009, povestindu-ne nouă poveşti despre viaţă 
frumoasă.

Noi suntem în stare să edificăm o Moldovă înflori-
toare. Noi suntem în stare să construim o ţară adecvată. 
Anume de aceea, acest regim se teme de PSRM, de pre-
şedintele RM, Igor Dodon. Şi noi avem şansa unică de a 
pune punct acestui dezmăţ şi haos. Împreună putem veni 
la alegeri pentru a sprijini PSRM şi pe fiecare candidat al 
partidului în circumscripţiile uninominale.

Alexandru USATÎI
preşedintele organizaţiei 
teritoriale de partid, Bălţi


