
STATALITATE
Republică prezidențială. Istoria Moldovei. 

RESTABILIREA RELAȚIILOR CU RUSIA
Punte între Est și Vest.

NU CORUPȚIEI! 
Reforma justiției. 

PACE INTERETNICĂ
Reintegrarea Țării. 

MAJORAREA PENSIILOR ȘI A SALARIILOR 
Învățămînt și medicină gratuită.

P L AT F O R M A  E L E C T O R A L Ă  A

PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

MANEVRE ELECTORALEDEMOCRAȚII ȘI BLOCUL „ACUM” 
SÎNT GATA DE O NOUĂ 
ALIANȚĂ PENTRU „EURO”
Ce riscă Moldova dacă democrații vor crea din nou 
Alianța pentru „EURO”, cu partidul Maiei Sandu 
și cel al lui Andrei Năstase, adică, cu blocul ACUM?
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Analistul politic Bogdan Țîrdea a relatat despre scopurile 
guvernării în această campanie electorală, despre 
posibilele coaliții și aliați ai Partidului Democrat. Aflați, 
care sînt „partidele-spoiler” al căror scop de participare 
în campanie este de a fura voturi de la socialiști precum 
și de ce nu trebuie să votați candidații „independenți” 
la funcția de deputat.
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ÎN ULTIMII NOUĂ ANI,  
DE CÎND EUROUNIONIȘTII AU VENIT 

LA GUVERNARE, ȚARA A AJUNS ÎN 
PRAGUL UNEI  

CRIZE GENERALE –   
POLITICE, ECONOMICE, SOCIALE.

Atacurile asupra statalității și identității 
noastre au loc în toate domeniile – de la 
sistemul educațional, în care copiii studi-
ază istoria altui stat, pînă la Constituția în 
care eurounioniștii intenționează să mo-
difice denumirea limbii de stat, din mol-
dovenească în română. Printr-o toleranță 
totală, iar uneori și prin susținere fățișă din 
partea regimului de guvernare, în țară acti-
vează în mod deschis organizații unionis-
te care au drept scop lichidarea Republicii 

REGIMUL DE GUVERNARE DEZBINĂ LOCUITORII MOLDOVEI 
PE CRITERII GEOPOLITICE, ETNICE Ș.A. 

În pofida statutului neutru, consfințit în Constituția RM, autoritățile au deschis în țară 
reprezentanța NATO. În pofida interdicției Președintelui Republicii Moldova, autoritățile îi 
trimit pe militarii noștri la exerciții militare organizate sub egida NATO, ceea ce este strict 
inadmisibil  pentru un stat neutru și suveran.

Moldova. În mai multe localități din țară, au 
fost adoptate așa-zisele „Declarații de susți-
nere a Unirii”, ceea ce constituie o trădare na-
țională evidentă. Unionismul este promovat 
demonstrativ și de primele persoane atît din 
regimul de guvernare, cît și din pseudo-opo-
ziția pro-europeană de buzunar: prim-minis-
trul democrat, Pavel Filip a declarat că „în 
venele sale curge sânge românesc”. Preșe-
dintele Parlamentului, democratul Andrian 
Candu a recunoscut că este gata să devină 

deputat al parlamentului României, iar 
după alegeri, să relanseze o nouă „Alian-
ță pentru Integrare Europeană”. Liderul 
blocului din pseudo-opoziția ACUM, au-
torul programului de închidere în masă 
a școlilor, Maia Sandu a declarat că este 
gata să voteze, la referendum, pentru uni-
rea cu România. În listele electorale ale 
acestui bloc se regăsesc unioniști care 
amenință deschis prin lovitură de stat, cu 
implicarea studenților din România.

RISCUL PIERDERII STATALITĂȚII

DEZBINAREA SOCIETĂȚII

IGNORÎND VOINȚA MAJORITĂȚII CETĂȚENILOR DIN ȚARA NOASTRĂ, REGIMUL DE GUVERNARE DIN 
MOLDOVA ÎNFĂPTUIEȘTE LICHIDAREA SISTEMATICĂ A STATALITĂȚII MOLDOVENEȘTI.

Lipsind poporul țării de dreptul constitu-
țional la libera obținere a informației din 
diverse surse, autoritățile au interzis di-
fuzarea emisiunilor informative și a celor 

RUPEREA RELAȚIILOR CU RUSIA
ÎN POFIDA VOINȚEI MAJORITĂȚII POPORULUI, CARE SE DECLARĂ FERM PENTRU RELAȚII BUNE 

ATÎT CU VESTUL, CÎT ȘI CU ESTUL, REGIMUL DE GUVERNARE A DETERIORAT LA MAXIMUM 
RELAȚIILE CU PARTENERUL NOSTRU STRATEGIC PRINCIPAL – FEDERAȚIA RUSĂ. 

analitice din Rusia. Fără a consulta opinia 
poporului, regimul de guvernare, prin adevă-
ruri și neadevăruri, încearcă că introducă în 
Constituție vectorul european. Din această 

cauză au de suferit fermierii, agenții eco-
nomici și sutele de mii de concetățeni 
de-ai noștri care trăiesc și lucrează în 
Rusia.

P L AT F O R M A  E L E C T O R A L Ă



În țară continuă să fie închise întreprin-
derile, în special cele din localitățile ru-
rale. Populația aptă de muncă părăseș-
te țara și pleacă la muncă în alte țări. 
Peste un milion de cetățeni sînt la limi-
ta sărăciei. În urma semnării Acordului 
de Asociere cu UE și a celui cu privire la 

Sute de mii de oameni au ajuns la limită 
fără de asistența socială, care și așa este 
redusă. Veniturile lor nu sînt în niciun fel 
garantate de stat. Asupra lor nu se răsfrîng 
garanțiile salariului minim. Acestor per-
soane nu li se garantează concediul plătit 
și alte înlesniri sociale. Într-o situație foar-
te dificilă s-au pomenit peste un milion de 

CRIZA ECONOMICĂ

CATASTROFA SOCIALĂ

DESTUL! 

IGNORAREA VOINȚEI POPORULUI

SITUAȚIA SOCIAL-ECONOMICĂ CONTINUĂ SĂ SE ÎNRĂUTĂȚEASCĂ ÎN MOD VERTIGINOS. 
PE PARCURSUL ULTIMILOR NOUĂ ANI, AUTORITĂȚILE AU PROMOVAT O POLITICĂ DE JAF 

ÎN RAPORT CU RAIOANELE. 

ÎN URMA POLITICII PROMOVATE DE AUTORITĂȚI ÎN DOMENIUL SALARIZĂRII, 
CEI SĂRACI SĂRĂCESC ȘI MAI MULT, IAR CEI BOGAȚI SE ÎMBOGĂȚESC. 

comerțul liber cu UE, fără a se ține cont de 
părerea poporului, agricultura țării a ajuns 
în stare critică. Miliardele de lei furate din 
sistemul bancar al țării vor trebui returna-
te de cetățenii simpli timp de 25 de ani.

În fiecare zi, 106 oameni părăsesc Mol-
dova. În anul 2017, a fost înregistrată cea 

cetățeni. Acestea sînt cele mai vulnerabile ca-
tegorii sociale – pensionarii, familiile cu mul-
ți copii și cele monoparentale, persoanele cu 
dizabilități. Creșterea vertiginoasă a prețurilor 
face pentru ei imposibilă procurarea produse-
lor alimentare și a medicamentelor de primă 
necesitate, achitarea facturilor pentru servi-
ciile comunale. Continuă să fie închise școli, 

mai joasă rată a natalității din toată is-
toria contemporană a țării.

 Doar datorită eforturilor depuse de 
Președintele țării, Igor Dodon, care a 
semnat acorduri cu conducerea de vîrf 
a Rusiei, s-a reușit prevenirea distruge-
rii gospodăriilor agricole.

grădinițe, instituții medicale. Reforma ad-
ministrativă promovată de guvern va duce 
la lichidarea raioanelor și, respectiv, la în-
chiderea spitalelor raionale, punctelor me-
dicale și policlinicilor din sate. Un rezultat 
al destrămării sistemului de sănătate din 
Moldova este răspîndirea mai multor boli 
grave, cum ar fi cancerul, tuberculoza etc.

NUMEROASELE INIȚIATIVE SOCIALE PROMOVATE DE PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA, 
ALES DE POPOR, ȘI DE PARTIDUL SOCIALIȘTILOR, SÎNT BLOCATE DE PARTIDUL DEMOCRAT 

ȘI SATELIȚII ACESTUIA CARE ÎNDEPLINESC ASCULTĂTOR, VOINȚA OLIGARHILOR 
ȘI A INSTITUȚIILOR FINANCIARE INTERNAȚIONALE. 

EI SÎNT GATA DE ORICE, NUMAI SĂ SE MENȚINĂ LA PUTERE.

TREBUIE DE PUS PUNCT POLITICII ANTIPOPULARE A REGIMULUI DE GUVERNARE. 
Moldova – stat  democratic a cărei sursă a suveranității este poporul și trebuie să fie administrată 

conform voinței poporului. 

P L AT F O R M A  E L E C T O R A L Ă



STATALITATE.  
REPUBLICĂ PREZIDENȚIALĂ.  

ISTORIA MOLDOVEI

Partidul Socialiștilor este unicul partid care se declară 
consecvent pentru menținerea statalității, identității, 

neutralității, împotriva impunerii unei identități străine 
poporului nostru și împotriva atragerii Moldovei în blocuri 
militare. Garant al statalității moldovenești trebuie să fie 

un lider național puternic, care se bucură de încrederea în-
tregului popor - Președintele țării.

INTERZICEREA UNIONISMULUI

ISTORIA MOLDOVEI –  
ÎN ȘCOLI!

Noi vom interzice activitatea partidelor și a mișcărilor unioniste, la fel ca și a altor forțe care se 
declară pentru lichidarea statalității Moldovei. Noi vom interzice difuzarea pe teritoriul Moldovei 
a televiziunilor unioniste care fac propagandă pentru lichidarea Republicii Moldova. Proiectele 
de lege respective deja sunt elaborate și înregistrate - trebuie doar votate în Parlament.

Noi vom readuce în programul de 
învățămînt disciplina de studiu „Istoria 
Moldovei”. Copiii noștri trebuie să studieze 
istoria țării lor, nu cea a unei țări străine.

Noi nu vom admite aderarea la NATO 
și vom obține închiderea oficiului 

NATO în Chișinău.

NU ADERĂRII  
LA NATO! 

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

P L AT F O R M A  E L E C T O R A L Ă



NEUTRALITATEA  
MOLDOVEI – GARANȚIA 
PĂCII ÎN REGIUNE. 

NU REFORMEI  
ADMINISTRATIVE! 

PENTRU REPUBLICĂ PREZIDENȚIALĂ
Noi vom reda Președintelui – liderului țării ales de popor – împuterni-
cirile pentru formarea Guvernului, numirea procurorului general, a con-
ducătorilor Serviciului de Informații și Securitate, a Curții de Conturi și a 
Centrului Național Anticorupție. Șeful statului va fi responsabil de tot ce 
se întîmplă în țară, de politica externă și politica internă a țării.

Noi vom obține recunoașterea internațională a 
neutralității Moldovei, cu participarea celor mai 
importante state din lume. Militarii noștri nu 
vor mai participa la nicio operațiune militară.

Noi nu vom admite reforma administrativă antipopulară, 
pe care a pregătit-o actuala guvernare. Aceasta prevede 
lichidarea fiecărei a treia primării din țară, la fel ca și a 
spitalelor, școlilor și altor instituții. Scopul lor este de a 
reveni la județe. 

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

P L AT F O R M A  E L E C T O R A L Ă



RESTABILIREA RELAȚIILOR CU RUSIA.
PUNTE DINTRE VEST ȘI EST.

Partidul Socialiștilor este un partid al stataliștilor, care 
se declară pentru prietenie și parteneriat atît cu Vestul, 
cît și cu Estul. Militînd pentru relații bune și avantajoase 
cu Uniunea Europeană, menținerea regimului fără vize, 
precum și pentru extinderea relațiilor de cooperare, noi 
sîntem convinși că astăzi, sarcina principală în politica 

externă este restabilirea colaborării depline cu partenerul 
nostru strategic – Federația Rusă.

SUSȚINEREA INIȚIATIVELOR PREȘEDINTELUI IGOR DODON  
PRIVIND RESTABILIREA COOPERĂRII CU RUSIA. 

În pofida acțiunilor provocatoare de pe parcursul ultimilor nouă ani, din partea 
actualei guvernări în raport cu Rusia, anume reprezentanții Partidului Socialiș-
tilor au reușit să amelioreze multe situații în ultimii doi ani. Noi vom readuce în 
volum deplin și vom ridica la un nou nivel parteneriatul strategic al Republicii 

Moldova cu Federația Rusă. Noi vom stabili o colaborare deplină la nivelul tu-
turor ramurilor puterii – Administrația Președintelui, Guvernului și Parlamen-
tului. Vom susține prin lege toate eforturile depuse de Președintele Moldovei, 
Igor Dodon în vederea relansării cooperării moldo-ruse.

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

P L AT F O R M A  E L E C T O R A L Ă



COOPERAREA LA TOATE  
NIVELELE GUVERNĂRII

CONTINUAREA  
COOPERĂRII CU UEEA

GARANȚII SOCIALE PENTRU  
CONCETĂȚENII NOȘTRI

MICȘORAREA TARIFELOR 
LA GAZE PENTRU 
CETĂȚENII MOLDOVEI

RELUAREA DIFUZĂRII  
EMISIUNILOR DIN RUSIA

REÎNTOARCEREA 
PRODUCĂTORILOR 
MOLDOVENI 
PE PIAȚA RUSĂ

Noi vom restabili cooperarea deplină cu Rusia la toate nivelele puterii, 
inclusiv la nivel de Parlament, Guvern, precum și a tuturor regiunilor din 
țara noastră în domeniul politic, economic, social și umanitar.

Noi vom continua cooperarea cu Uniunea Economi-
că Eurasiatică. Noi vom confirma, prin Parlament, 
toate angajamentele dintre șefii statelor UEEA și șe-
ful statului nostru. 

În ultimii doi ani, Partidul Socialiștilor și Igor Dodon au obținut amnis-
tia pentru sute de mii de concetățeni de-ai noștri. Noi vom face tot 
posibilul pentru ca toți cetățenii Moldovei, care trăiesc și lucrează în 
Rusia – iar aceștia constituie peste 60% din toți cetățenii noștri care 
lucrează în străinătate, să beneficieze de aceleași drepturi ca și cetă-
țenii țărilor membre ale UEEA.

Noi vom obține micșorarea prețului la gazul rusesc 
pînă la nivelul țărilor membre ale Uniunii Economi-
ce Eurasiatice. Acest lucru va duce la micșorarea 
tarifelor pentru cetățenii simpli, dar și pentru agen-
ții economici. De asemenea, va constitui un imbold 
puternic pentru dezvoltarea economiei moldove-
nești și îmbunătățirea vieții oamenilor.

Noi vom pune capăt tuturor acțiunilor ostile în 
adresa Rusiei, inclusiv „războiului” informați-
onal la nivel de stat și vom reîntoarce dreptul 
populației țării de a alege de sine stătător, ce 
televiziuni și din care țară să urmărească.

În prezent noi deja am obținut revenirea a peste 200 de 
producători moldoveni pe piața rusă. De asemenea, au 
fost anulate taxele vamale pentru un șir de categorii de 
mărfuri, iar în rezultat, pentru prima oară din perioada 
sovietică, mărfurile noastre au ajuns pe primele locuri 
la unele categorii, de exemplu, merele. Acest lucru a 
favorizat crearea miilor de locuri de muncă, deschiderea 
noilor întreprinderi. Noi vom restabili la maxim volumul 
de export al mărfurilor noastre.

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

P L AT F O R M A  E L E C T O R A L Ă



PACEA INTERETNICĂ.  
REINTEGRAREA ȚĂRII.

Majoritatea covîrșitoare a populației de pe ambele maluri ale Nistrului 
împărtășește aceleași valori – pacea interetnică, apărarea Ortodoxiei și a 
valorilor tradiționale, respectarea patrimoniului istoric comun. Calea spre 
reintegrarea Moldovei constă anume în apărarea acestor valori comune.

PACEA INTERETNICĂ
Noi vom iniția adoptarea unei noi Legi cu privire la funcțio-
narea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit căreia, 
limba moldovenească va deveni de stat, iar limba rusă își va 
consolida statutul oficial  de limbă de comunicare interetni-
că pe teritoriul Moldovei.

APĂRAREA ORTODOXIEI  
ȘI A VALORILOR TRADIȚIONALE. 
Noi vom apăra consecvent religia noastră ortodoxă și valorile tradiționale 
– temelia spirituală a statalității moldovenești.

FIECARE  
MONUMENT  

– PROTEJAT! 
Noi vom adopta o nouă 

lege cu privire la protecția 
monumentelor istorice. 

Noi nu vom permite 
distrugerea niciunui 

monument de pe teritoriul 
țării noastre.

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

P L AT F O R M A  E L E C T O R A L Ă



9 MAI – 
 ZIUA VICTORIEI! 

PRIORITATE –  
FAMILIA TRADIȚIONALĂ

Noi vom onora cu sfințenie 
faptele eroice ale taților, 
buneilor și străbuneilor 
noștri, care au obținut 
Victoria în Marele Război 
pentru Apărarea Patriei, iar 
ziua de 9 Mai - va rămîne 
„Ziua Victoriei”. Împreună cu 
cei care doresc să marcheze 
„Ziua Europei” vom stabili 
data acestei sărbători.

Astăzi, una dintre problemele principale o 
constituie copiii care au rămas fără supra-
vegherea părinților, destrămarea familiilor. 
În anul 2017, în Moldova, a fost înregistrat 
cel mai scăzut nivel al natalității din istoria 
contemporană.
Noi vom face ca familia tradițională și pro-
gramele de stat adoptate pentru susținerea 
ei să fie o prioritate în politica socială. 

NU IDEOLOGIEI 
ANTIFAMILIALE!

Noi nu vom admite impunerea unor valori străine nouă, 
care distrug morala noastră tradițională. 

Noi nu vom admite „plantarea” ideologiei antifamiliale.

REINTEGRAREA ȚĂRII  
– PRIN VALORI COMUNE. 

Noi vom face ca valorile și prioritățile noastre comune (pacea interetnică, 
prietenia cu Rusia, apropierea de UEEA, respectarea patrimoniului istoric, 
apărarea Ortodoxiei) să devină temelie pentru construcția unor poduri cu 

societatea din Transnistria.

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

P L AT F O R M A  E L E C T O R A L Ă



MAJORAREA PENSIILOR  
ȘI SALARIILOR.  

ÎNVĂȚĂMÎNT ȘI MEDICINĂ GRATUITĂ

Partidul Socialiștilor este unicul partid din care fac parte cei mai buni economiști 
din Moldova. Sub conducerea lor, a fost elaborat programul de relansare economică 

a Moldovei, bazat pe atragerea investițiilor străine atît din Vest, cît și din Est. 
În program se regăsesc cele „10 sarcini ale Partidului Socialiștilor”, care au 

fost susținute în majoritatea localitățior din țară. Realizarea acestui program va 
permite relansarea industriei țării, majorarea esențială a pensiilor și salariilor, 
implementarea unui sistem de învățămînt de stat gratuit și medicină gratuită.

NOUA INDUSTRIALIZARE ATRAGEREA INVESTIȚIILOR

NOI LOCURI  
DE MUNCĂ BINE PLĂTITE

În rezultatul restabilirii unor relații de parteneriat reale 
cu Federația Rusă, deschiderii piețelor, în special a celei 
ruse, atragerii masive a investițiilor străine, modernizării 

tehnologice a economiei, noi vom obține accelerarea 
ritmurilor de creștere a PIB-ului țării 

CEL PUȚIN DE 2 ORI,  
iar a producției industriale – 

DE 6 ORI.

250 MLN.  
DE DOLARI INVESTIȚII 

vor fi atrase în timpul apropiat în economia moldovenească, 
în baza acordurilor semnate în cadrul forumului economic 

moldo-rus care a avut loc în luna septembrie 2018.  

DE ASEMENEA, PARTEA 
RUSĂ ȘI-A MANIFESTAT 
DISPONIBILITATEA DE A 
INVESTI ÎN ECONOMIA 
MOLDOVENEASCĂ, PE 

TERMEN MEDIU, PÎNĂ LA   

1 MILIARD $
ANUAL

Pînă în anul 2022 noi vom majora numărul persoanelor 
angajate în economie cu  

150 000 
DE LOCURI 

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

P L AT F O R M A  E L E C T O R A L Ă



CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI

REDUCEREA  
VÎRSTEI DE  
PENSIONARE

MAJORAREA FINANȚĂRII  
DE CĂTRE STAT A MEDICINEI

ACCES  
GRATUIT  

LA SERVICIILE  
MEDICALE

Datorită accelerării creșterii economice și promovării unei 
politici sociale echitabile în domeniul salarizării, în decurs 

de 4 ani, SALARIUL MEDIU ÎN ȚARĂ VA 
CREȘTE PÎNĂ LA   

600 €,  

IAR PENSIA MEDIE 
VA FI MAJORATĂ PÎNĂ LA

300€.  
Pensia medie în țară va depăși de 2 ori 

minimul de existență.

Noi vom asigura accesul 
gratuit la serviciile medicale 

de bază pentru fiecare 
cetățean (vizita la medicul 

de familie, examenul 
medical anual).

Noi vom reduce vîrsta de pensionare 
și vom efectua indexarea pensiilor 
minimum de 2 ori pe an.

NU ÎNCHIDERII  
INSTITUȚIILOR MEDICALE! 
Noi nu vom admite închiderea spitalelor și 
policlinicilor raionale, precum și a punctelor 
medicale și a farmaciilor sătești.

În următorii 4 ani noi vom majora cel puțin 
de 2 ori volumul finanțării de către stat a 
medicinei, ceea ce va conduce la majorarea 
semnificativă a cheltuielilor pentru salarizare, 
stoparea exodului de cadre, atragerea 
tinerilor specialiști, efectuarea modernizării 
instituțiilor medicale.

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

P L AT F O R M A  E L E C T O R A L Ă



VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

În Moldova nu există resurse naturale, cum ar fi petrol, gaze sau metale și pietre 
prețioase. Unica și neprețuita bogăție o constituie oamenii noștri. Anume omul și 

dezvoltarea sa multilaterală trebuie să fie în centrul politicii sociale a statului.

ÎNVĂȚĂMÎNT DE STAT GRATUIT.

MAJORAREA 
ALOCAȚIILOR PENTRU 

ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, 
ARTĂ ȘI SPORT

ÎN DECURS DE 4 ANI, 
NOI VOM FACE CA 
TOT SISTEMUL DE 
ÎNVĂȚĂMÎNT DE STAT 
DIN MOLDOVA SĂ DEVINĂ 
GRATUIT – DE LA CEL 
PREȘCOLAR PÎNĂ LA CEL 
SUPERIOR.

 
PE PARCURSUL 
A 4 ANI, TAXELE 

COLECTATE DE LA 
PĂRINȚI ÎN ȘCOLI, 
VOR FI ANULATE 

TOTAL.

NOI VOM INIȚIA RESTABILIREA 
ȘI DEZVOLTAREA MAXIMĂ A ȘTIINȚEI, 

CULTURII, ÎNVĂȚĂMÎNTULUI ȘI SPORTULUI 
DIN ȚARA NOASTRĂ.

NU ÎNCHIDERII ȘCOLILOR  
ȘI GRĂDINIȚELOR DE COPII!
Noi vom stopa închiderea școlilor și grădinițelor de copii sub 
pretextul „optimizării”. Activitatea disctructivă a tuturor miniștri-
lor educației, începînd cu anul 2009, care a dus la închiderea în 
masă a școlilor și la concedierea a 10 000 de angajați din dome-
niul educației, va fi subiect de urmărire penală. Școala primară 
și grădinița trebuie să funcționeze în fiecare localitate din țară.

În ultimii 9 ani, reprezentanții Alianței pentru „Euro” au inițiat 
și efectuat lichidarea Academiei de Științe, reforme care au 
dăunat domeniului învățămîntului, au continuat să distrugă, 
ca și în anii 90, instituțiile de cultură – de la clădiri pînă la 
colective. Nu s-a făcut practic nimic pentru dezvoltarea în 
masă a sportului. Teritoriile stadioanelor, „Rezervele de mun-
că”, complexurile sportive „Tinerețe” și „Moldova”, precum și 
alte sute de stadioane, complexuri sportive și terenuri pentru 
copii au fost cedate pentru construcții haotice, au fost înstră-
inate. Multe dintre ele au fost lichidate complet, inclusiv cele 
de pe teritoriile instituțiilor de învățămînt. Iar teritoriul Stadio-
nului Republican din inima capitalei a fost oferit pentru con-
strucția ambasadei SUA.

ÎNVĂȚĂMÎNTUL. ȘTIINȚA. 
CULTURA. SPORTUL.

Noi vom obține majorarea 
cheltuielilor pentru 

învățămîntul din Moldova cu 
o sumă de cel puțin

9%
din PIB-ul țării

P L AT F O R M A  E L E C T O R A L Ă



COMBATEREA CORUPȚIEI. 
REFORMA JUSTIȚIEI

Moldova este una dintre cele mai corupte țări din Europa. Relansarea 
economiei și a sferei sociale nu va putea fi efectuată fără o victorie 

decisivă asupra corupției, cu implementarea celor mai bune practici din 
domeniu din țările străine. Una din cele mai importante componente a 

luptei cu corupția va deveni reforma adevărată și totală a justiției.

RESTITUIRII MILIARDULUI  
DIN CONTUL CETĂȚENILOR!

ÎNĂSPRIREA 
PEDEPSELOR 
PENTRU MITĂ

PROCESE  
DE JUDECATĂ 

DESCHISE!

AVEREA FIECĂRUI 
FUNCȚIONAR – 
SUB CONTROL! 

Noi vom anula legea antipopulară „de restituire a miliardului din contul cetățenilor” și îi vom 
trage la răspundere pe toți cei vinovați de „jaful secolului”.

Noi vom înăspri pedepsele 
pentru mită și abuz în 

serviciu – cu confiscarea 
averii funcționarului vinovat, 
dar și a membrilor familiei 
acestuia. Noi vom interzice 

aplicarea pedepselor 
cu suspendare pentru 

infracțiunile de corupție.

Noi vom interzice organizarea 
ședințelor de judecată cu 
ușile închise, cu excepția 

cazurilor speciale, prevăzute 
de lege. Noi vom simplifica 

accesul reprezentanților 
presei în sălile de judecată.

Noi vom lupta cu corupția 
foarte dur. Noi vom 
monitoriza strict averea 
fiecărui funcționar, care nu 
corespunde veniturilor sale.

NU

FOLOSIREA  
PRACTICILOR STRĂINE

NU TERGIVESRĂRII  
PROCESELOR DE JUDECATĂ! 

Noi vom folosi cele mai avansate practici ale țărilor 
europene în combaterea corupției și vom obține 
îndeplinirea Convenției Consiliului Europei privind 
răspunderea civilă și juridică pentru actele de corupție.

Noi vom obține înăsprirea răspunderii pentru tergiversarea 
proceselor de judecată.

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

P L AT F O R M A  E L E C T O R A L Ă

NU  
CUMĂTRISMULUI! 

Noi vom dezrădăcina 
cumătrismul din practica 

judecătorească.
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DEMOCRAȚII ȘI BLOCUL „ACUM” SÎNT GATA 
DE O NOUĂ ALIANȚĂ PENTRU „EURO”
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BLOCUL „ACUM” ȘI PARTIDUL DEMOCRAT 
       „PENTRU” UNIREA CU ROMÂNIA 
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MAIA SANDU:  
Eu voi vota pentru 

unirea Moldovei 
cu România, dacă 
va fi organizat un 

referendum.

PAVEL FILIP:  
Niciodată nu am ascuns 
faptul că eu gîndesc 
românește și că în mine, 
la fel ca și în părinții 
mei, curge sînge de 
român.

ANDREI NĂSTASE: 
Eu sînt român nu conform 

pașaportului, ci de sînge. 
În Platforma „Demnitate și 
Adevăr”, probabil, sînt cei 

mai veritabili unioniști din 
Moldova.

ANDRIAN CANDU: 
Ca cetățean al României, eu 
pot ajunge în parlamentul 
român. Cine știe? Deputat 
în parlamentul Moldovei 
și deputat în parlamentul 
României – ar fi interesant, nu?

VLADIMIR VORONIN: 
Cursul pe care l-au ales 
Democrații pentru țara 
noastră trebuie continuat. 
Proiectul European 
al Moldovei trebuie 
continuat.

Sandu a promis 
că atunci cînd 
ea și partidul 
său vor veni la 
guvernare, în 
Moldova toți vor 
vorbi exclusiv în 
limba română.

VICTOR CIOBANU: 
Cel mai probabil scenariu după 

alegeri ar putea fi relansarea 
Alianței pentru Integrare 

Europeană, constituită din 
Sandu, Năstase și Plahotniuc.

ANATOL ȚĂRANU: 
Dacă PDM va fi de acord 
cu programul nostru și 
cu momentul principial – 
unirea cu România, noi vom 
crea coaliție cu el.
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8JAMES PETTIT: În democrația parlamentară, 

coalițiile sînt indispensabile. Un partid nu poate 
influența semnificativ situația fără ajutorul sau 
susținerea altor partide, care urmăresc scopuri 
asemănătoare. Știu că acum, rolul principal îl 
joacă PDM, vom vedea, ce va fi după alegerile 
parlamentare.

Ambasadorul SUA (în perioada declarației) este sigur de 
faptul că o coaliție dintre PDM și PAS, DA, este posibilă.
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Președintele Parlamentului, vicepreședintele Partidului 
Democrat, Andrian Candu a declarat, la 27 decembrie 
2018: Eu nu-mi pot imagina, nici chiar din principiu, cum 
am putea adopta un program de guvernare împreună cu 
colegii din fracțiunea Partidului Socialiștilor. Iată de ce am 
și menționat că este mult mai apropiat de noi blocul 
ACUM sau alte partide, sau ceilalți deputați, aș spune pro-
occidentali, care vor accede în parlament.

ANDRIAN CANDU: „NU COALIȚIEI CU SOCIALIȘTII, 
ESTE POSIBILĂ O COALIȚIE CU ACUM”.

SÎNTEȚI PREGĂTIȚI SĂ SUPORTAȚI 
ÎNCĂ 4 ANI ALIANȚA EUROUNIONIȘTILOR?



MANEVRE ELECTORALE
DEMOCRAȚIA - 
ÎNSEAMNĂ PUTERE  
DEMOCRAȚILOR?
Astăzi, sarcina principală a Par-

tidului Democrat (PDM) este de a 
păstra puterea, de unul singur, cu 
orice preț. Democrații nu au nevo-
ie de niciun fel de alianță cu PAS 
al Maiei Sandu și DA al lui Andrei 
Năstase (noul bloc ACUM), dar 
mai ales cu Partidul Socialiștilor. 
Iată de ce ei au pornit războiul pe 
două fronturi concomitent – și împo-
triva ACUM, și împotriva socialiști-
lor.

Însă cum să acumulezi 50% la 
alegerile parlamentare, dacă ratin-
gul PDM nu depășește 10-15%? Cu 
acest scop, democrații au lansat pe 
flancul stîng două spoilere – Partidul 
Comuniștilor al lui Voronin (rating 
de 2-3%) și Partidul ȘOR (3-4%). 
Cu „Partidul Nostru” al lui Renato 
Usatîi (2-3%) deocamdată se duc 
negocieri. Cel mai probabil, chiar și 
fără Usatîi. Ei vor lua voturi de la so-
cialiști, pentru ca aceștia să nu poate 
crea majoritatea.

După alegeri, chiar la prima șe-
dință a parlamentului, toți deputații 
Partidului Comuniștilor și ai Partidu-
lui ȘOR vor adera la fracțiunea Parti-
dului Democrat!

Înțelegînd însă că aceste spoilere 
ar putea să nu ajungă în parlament, 
Partidul Democrat a trimis  în 51 de 
circumscripții o hoardă întreagă de 
candidați „independenți”, mulți din-
tre care au o anumită autoritate în 
societate și în teritorii. În parlament 
însă acești „domni cu autoritate” se 
vor integra în alianța Partidului De-
mocrat, „în numele integrării euro-
pene”, bineînțeles.

Posibil, mulți dintre candidații 
independenți sînt oameni de treabă 
(onești), însă nimic nu va depinde de 
ei. Fie ei măcar și de trei ori laureați 
ai Premiului Nobel, ei vor face ceea 
ce le va spune liderul Partidului De-
mocrat.

ȘOR – PROIECTUL 
PARTIDULUI DEMOCRAT
Partidul ȘOR este un proiect al 

Partidului Democrat. Tehnologia de 
promovare a acestuia amintește foar-
te mult de promovarea lui Renato 
Usatîi – concerte, caritate generoasă, 
promisiuni grandioase, atacuri asu-
pra oponenților PDM.

1. La 21 iunie 2017, prima in-
stanță l-a condamnat pe Șor la 7,5 
ani de închisoare pentru spălarea 
a 5 miliarde de lei din trei bănci, 
însă el nu este închis. Decizia fina-
lă a judecății este tărăgănată deja de 
aproape 2 ani. Alții ar fi fost închiși 
imediat.

2. În mod categoric, Șor nu-i 
critică nici pe democrați, nici pe 
Plahotniuc. El bate în PAS (Sandu), 
în DA (Năstase) și în socialiști, adi-
că în toți concurenții Partidului De-
mocrat de la aceste alegeri. De ce? 
Pentru că el este condamnat de prima 
instanță pentru infracțiune penală și 
soarta dosarului și a libertății lui Șor 
se află în mîinile guvernării.

3. Șor nu spune cu cine va face 
alianță.

4. Șor nu spune nimic despre 
Uniunea Europeană sau Uniunea 
Eurasiatică, ca să nu provoace pro-
bleme pentru viitoarea alianță cu 
PDM.

5. Guvernarea nu verifică ma-
gazinele sociale ale lui Șor și mitu-
irea evidentă a alegătorilor. El își 
deschide magazinele în special acolo 
unde este electoratul socialiștilor. La 
Nisporeni (circumscripția lui V. Pla-
hotniuc) și la Strășeni (circumscrip-
ția lui P. Filip) nu a deschis niciun 
magazin și nici nu apare acolo.

6. Consiliul Coordonator al Au-
diovizualului, controlat de Parti-
dul Democrat, i-a permis lui Șor (O, 
Doamne!) să-și lanseze o televiziune 
cu emisiuni din Rusia.

7. În pofida sentinței judecăto-
rești, lui Șor i-a fost acordat cer-
tificatul „de integritate”. Să ne 
amintim că în luna octombrie, pre-
ședintele parlamentului, unul dintre 
liderii Partidului Democrat, Andrian 
Candu a declarat că certificatul a fost 
introdus pentru ca cetățeni ca Șor să 
nu devină deputați!

8. Lui Șor i se permite să orga-
nizeze, nestingherit, concerte în 
toate orașele mari din țară, inclu-
siv cu staruri din Rusia. Atenție: 
starurile sunt aceleași care au cîntat 
și pentru Renato Usatîi.

9. Șor dispune de ultima și cea 
mai mare bază de date a pensiona-
rilor: numele, adresa, numerele de 
telefon. Astfel de baze sînt doar la 
Ministerul Tehnologiei Informației, 
controlat de Partidul Democrat.

10. Condamnatului Șor i se 
permite să plece peste hotare și să 
aibă întrevederi cu deputați euro-
peni. Absolut „întîmplător”, desigur, 
sînt aceiași 15-20 de deputați euro-
peni, care se întîlnesc și susțin Parti-
dul Democrat.

11. În vara anului 2018, rețeaua 

Duty free a lui Șor a fost scutită de 
achitarea TVA. Este vorba despre 
zeci de milioane de lei! Acest lucru 
s-a făcut cu voturile majorității par-
malentare a PDM de la guvernare. 
Este o întîmplare? Sigur că nu.

12. Toate televiziunile aservite 
Partidului Democrat, zi și noap-
te, fac PR pentru Șor. Este vorba 
despe Prime, Publika TV, Canal 2, 
Canal 3 și cîteva zeci de portaluri! 
Numai nu vă speriați: un minut de 
publicitate la Prime costă 4000 de 
euro, la Publika TV – 2000 de euro, 
la Canal 2 și Canal 3 – cîte 1500 de 
euro!

13. Unica instituție sociologică, 
care oferă Partidului Șor, „în son-
daje”, șansa de a ajunge în parla-
ment, este IMAS, legat de Partidul 
Democrat. Acesta oferă șanse și 
Partidului Comuniștilor – un alt aliat 
al Partidului Democrat care, reamin-
tesc, a delegat în acest Parlament 14 
deputați pentru crearea majorității 
parlamentare „democratice”.  

BLOCUL ACUM – 
ALIATUL OLIGARHILOR
Blocul ACUM este aceeași alian-

ță dintre partidul lui Sandu și cel al 
lui Năstase (PAS – PPDA), cu o sin-
gură modificare: în listele blocului 
sînt și miniștri și deputați din PLDM 
și PL. De facto, ACUM este AIE în 
piele de oaie: sînt aceiași oameni, 
idei, programe și scopuri. În spatele 
așa-zisului bloc antioligarhic se în-
trezăresc umbrele lui Filat, Sturza, 
Lucinschi, Țopa, Platon.

Noi de mult încercăm să înțele-
gem, în ce constă deosebirea princi-
pială dintre ACUM și PDM, și nu re-
ușim. Ei, la fel ca și PDM, se declară 
pentru UE, NATO, apropierea de 
România, limba română, capitalis-
mul sălbatic, privatizarea distructivă 
a proprietăților statului, închiderea 
școlilor, grădinițelorde copii, spita-
lelor, primăriilor.

Văzînd că cetățenii au început să 
numească blocul lor cu formula ne-
plăcută PAScuDA, ei au schimbat 
denumirea în ACUM.

UE aruncă toate zarurile pe acest 
bloc. SUA deocamdată urmăresc.

12 mii de organizații neguver-
namentale vor lucra pentru Sandu 
și Năstase. Trei televiziuni – Jurnal 

TV, TV8, PRO TV sînt deja finan-
țate cu generozitate de către Fondul 
European pentru Democrație, fiind 
creat un puternic cartel media. Sute 
de portaluri, cum ar fi unimedia.
md, agora.md, jurnal. md, zdg.md, 
anticoruptie.md, rise.md vor cînta 
pentru acest bloc.

CUM SĂ NU ADMITEM 
VENIREA LA GUVERNARE 
A NOII ALIANȚE PENTRU 
INTEGRARE EUROPEANĂ
10 ani la rînd, oricum ar vota ce-

tățenii noștri, oricum obținem Alian-
ța pentru Integrare Europeană.

Riscînd să par banal, voi expune 
cîteva recomandări. Dacă ați obosit 
din cauza sărăciei, mizeriei și dezas-
trului, trebuie să schimbați guverna-
rea. Iar pentru aceasta, este necesar 
să țineți minte cîteva lucruri:

1. Nu-i votați pe cei „indepen-
denți”. Chiar a doua zi, ei vor ade-
ra la Partidul Democrat. Așa s-a 
întîmplat și în Adunarea Populară a 
Găgăuziei. Neavînd niciun vot, PDM 
a obținut majoritatea! Deci, trebuie 
votați doar candidații de partid!

2. Nu votați cetățenii care au 
dosare penale. Și ei vor adera, a 
doua zi, la Partidul Democrat. Pro-
curorul general știe de ce.

3. Nu votați partidele cu ratin-
gul la pămînt (1-2%). Ele nu vor 
trece, iar voturile lor vor ajunge la 
AIE. Este vorba despre PCRM, PN, 
Partidul Șor ș.a.

4. Nu votați vasalii PDM. Este 
vorba despre PCRM, Partidul Șor, 
PL. Dacă acestea vor trece în par-
lament, imediat vor crea alianță cu 
PDM și îi vor da toată puterea!!!

5. Nu votați clonele. Clone sînt 
partidele cu denumiri asemănătoa-
re cu cele ale partidelor favorite în 
cursa electorală. Este vorba despre 
PRSM, PSM.

6. Acordați o atenție deosebită 
partidelor care îndeamnă la boico-
tarea alegerilor sau la distrugerea 
buletinelor. Aceștia sînt slujitorii re-
gimului. Ei îi critică pe cei de stînga, 
încercînd să provoace apatie, pentru 
ca victoria să revină celor de dreap-
ta!

7. Nu acordați voturile Dvs. 
blocului PAScuDA (ACUM). Aceș-
tia sînt foștii parteneri de afaceri ai 
PDM și partenerii săi politici din 
AIE.

Votînd pentru ACUM, votați pen-
tru AIE, iar aceasta înseamnă pentru 
corupție, sărăcie, dezastru și rusofo-
bie.

P.S. Acceptați cadourile tutu-
ror. Dar votați cum trebuie.

Bogdan Țîrdea, 
politolog.

MOLDOVA NU VA SUPORTA 
O NOUĂ COALIȚIE ANTIPOPULARĂ



VOTAT

VOTAT
CANDIDATUL SOCIALIȘTILOR
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I M P O R T A N T !  C U M  V O T Ă M !

N O I  V O M  A P Ă R A 
V O T U L  D V S !

G Ă S I Ț I  Î N  L I S TĂ  S T E A U A 

G Ă S I Ț I  Î N  L I S TĂ  S T E A U A 
B U L E T I N U L  C A N D I D A Ț I LO R  Î N  C I R C U M S C R I P Ț I A  V O A S T R Ă

B U L E T I N U L  PA RT I D E LO R  P O L I T I C E

s i m b o l u l  Pa r t i d u l u i  S o c i a l i ș t i l o r

s i m b o l u l  Pa r t i d u l u i  S o c i a l i ș t i l o r

Introduceți buletinele 
în urna de vot

A P L I C A Ț I  Ș TA M P I L A „V OTAT ”

A P L I C A Ț I  Ș TA M P I L A „V OTAT ”

Duminică, 24 februarie 2019, vor avea loc alegeri în Parlamentul RM.
De aceste alegeri va depinde viitorul statalității moldovenești, dezvoltarea economică a țării, rea-
lizarea programelor sociale, pacea interetnică din țară. Dintre toate partidele, este doar un singur 
partid care poate construi o politică externă echilibrată dintre Vest și Est, pornind de la interesele 
naționale ale Moldovei. Rusia are încredere doar în socialiști. Există doar un singur partid care dis-
pune de un program de relansare a țării, elaborat de cei mai buni economiști și finanțiști. Există  
doar un singur partid a cărui echipă de profesioniști poate realiza acest program, dar și să 
aprobe în parlament toate inițiativele lui Igor Dodon. Acest partid este Partidul Socialiștilor 
din Republica Moldova.

Partidul 
Socialiștilor 
a pregătit 
peste 9000 de 
observatori și activiști, care vor urmări corectitudinea 
procesului electoral în ziua alegerilor. Vom face tot 
posibilul pentru ca fiecare vot să fie luat în calcul. 
Orice încălcare va fi fixată de către juriștii noștri.

Pe 24 februarie trebuie să veniți cu documentul care confirmă 
identitatea dvs., la secția voastră de votare.

Veți primi două buletine: unul cu lista partidelor politice 
și un buletin cu lista candidaților care candidează pe 
circumscripția dvs.

În continuare, noi vă îndemnăm să votați anume așa.

PARTIDUL POLITIC
“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

PARTIDUL POLITIC
“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”
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