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VOTĂM STEAUA!

Stimați concetățeni! 
La 20 octombrie, vor avea loc alegerile orga-

nelor puterii locale, inclusiv ale primarilor în două 
cele mai mari orașe ale țării – Chișinău și Bălți, 
ale conducătorilor centrelor raionale și satelor 
din țara noastră, consiliilor locale în orașe, sate 
și raioane.

De aceste alegeri depinde cum se va dez-
volta țara noastră, fiecare oraș, fiecare cartier 
urban, fiecare stradă din sate.

În fruntea fiecărei localități din țara noastră 
trebuie să ajungă persoane cu adevărat respon-
sabile, profesioniste, energice, pregătite de mun-
ca zilnică dificilă întru binele țării și al locuitorilor 
săi.

De aceste alegeri va depinde dacă orașele, 
satele, regiunile noastre vor putea să se dezvolte 
în mod intensiv, atrăgînd investiții atît din Vest, cît 

și din Est, stabilind relații de colaborare cu regiu-
nile altor țări partenere de dezvoltare.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldo-
va este unicul partid care are un program clar de 
transformare a întregii țări și a fiecărei localități în 
parte și care are o echipă de persoane capabile să 
îndeplinească acest program.

Partidul Socialiștilor este unicul partid în 
care au încredere partenerii noștri străini, atît din 
Federația Rusă, cît și din Uniunea Europeană și 
din alte țări ale lumii. Noi știm cum să dezvoltăm 
țara, cum să dezvoltăm relațiile de colaborare cu 
regiunile altor țări și cum să atragem investiții 
străine în fiecare oraș și în fiecare raion al țării.

Eu vă îndemn pe fiecare să veniți la 20 oc-
tombrie, la secțiile de votare și să acordați 
susținere echipei Partidului Socialiștilor.

20 OCTOMBRIE 2019 TOȚI LA ALEGERI!
VOTEAZĂ STEAUA! VOTEAZĂ SOCIALIȘTII!

ZINAIDA  GRECEANÎI PREȘEDINTELE PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
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PENTRU PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
ȘI CANDIDATUL

IMPORTANT!

20 OCTOMBRIE 2019 VOTĂM STEAUA!
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S i m b o l u l  p a r t i d u l u i  ș i  c a n d i d a t u l u i 
d i n  p a r t e a  Pa r t i d u l u i  S o c i a l i ș t i l o r

I N T R O D U C E Ț I 
B U L E T I N U L  D E  V OT 

Î N  U R N A  D E  V OT

CUM SĂ VOTAȚI

PARTIDUL POLITIC
“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA” VOTAT

PARTIDUL POLITIC
“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

NUMELE CANDIDATULUI SOCIALIȘTILOR

VOTAT

PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR



SOCIALIȘTII

VOTEAZĂ STEAUA! VOTEAZĂ SOCIALIȘTII! 3

ATENȚIE: INFRACTORII TIND LA GUVERNARE! 

PARTIDUL DEMOCRAT VREA 
SĂ DESTABILIZEZE SITUAȚIA 
DIN ȚARĂ
Oligarhul fugar și infractorul dat în căutare 
internațională, Plahotniuc, în cadrul alegerilor 
locale vrea să-și ia revanșa pentru eșecul su-
ferit în luna iunie curent. Partidul Democrat, 
care își menține poziția la nivel local, mizează 
pe menținerea controlului asupra majorității 
orașelor, satelor și raioanelor din Moldo-
va.  Democrații, în spatele cărora continuă 
să fie Plahotniuc, au nevoie de destabilizarea 
situației din țară. Ei nu-și doresc dezvoltarea 
orașelor și satelor din țara noastră.

PDM S-A TRANSFORMAT VIZIBIL 
ÎNTR-O PUTERE DE DREAPTA, 
RUSOFOBĂ ȘI UNIONISTĂ.
Partidul Democrat și-a radicalizat promt re-
torica antirusească. Noul lider al PDM, Pa-
vel Filip, cu orice ocazie învinuiește Rusia 
de toate relele. Ei învinuiesc primele persoa-
ne din stat că, discursurile lor de la tribunele 
internaționale nu sunt scrise „în limba româ-
nă”. Scopul celor de la PDM este de a con-
tinua confruntarea cu Rusia și de a escalada 
isteriei antirusească.

NICI RUSIA, NICI ȚĂRILE UNIUNII 
EUROPENE NU VOR COLABORA 
CU REGIUNILE ÎN CARE LA PUTERE 
VOR FI REPREZENTANȚII PDM
Regiunile care vor fi conduse de reprezentanții 
PDM, nu vor putea stabili relații de colabo-
rare cu Rusia, pentru a rezolva problemele 
legate de exportul produselor locale pe piața 
rusească. În mod similar, cu reprezentanții 
PDM, discreditați de Plahotniuc și grupul său 
infracțional, nu vor coopera nici partenerii 
Moldovei din Uniunea Europeană.

ȘEFII PDM-IȘTI AI REGIUNILOR 
NU VOR PUTEA COLABORA CU 
AUTORITĂȚILE CENTRALE ALE ȚĂRII
Partidul Democrat se află într-o confrun-
tare dură cu coaliția de la guvernare a Par-
tidului Socialiștilor și a blocului ACUM. 
Reprezentanții PDM nu vor putea stabili o 
cooperare constructivă cu Guvernul și cu apa-
ratul Președintelui țării. Regiunile conduse de 
reprezentanții ai Partidului Democrat vor fi 
sortite degradării.

USATÎI A PĂRĂSIT ORAȘUL 
PE CARE I L-AU ÎNCREDINȚAT ALEGĂTORII
În 2015, locuitorii din mun. Bălți i-au încredințat lui Renato Usatîi 
funcția de primar al capitalei de nord a Moldovei. După ce a demon-
strat o incapacitate totală de a conduce orașul, Usatîi a părăsit atît or. 
Bălți, cît și țara, lăsîndu-i de izbeliște atît pe susținătorii săi, cît și pe 
orășeni.

USATÎI A FUGIT DIN RUSIA
Dar și în Rusia, Usatîi nu a reușit să prindă rădăcini. El s-a dovedit a fi 
implicat în grupul criminal al lui Valeri Markelov și Boris Ușerovici, 
care au furat fonduri la scară astronomică de la întreprinderea de stat  
„Căile Ferate Ruse”. Ei sunt anchetați într-un dosar penal, deschis 
în conformitate cu articolul 210 din Codul penal al Federației Ruse 
(Organizarea unui grup criminal). Renato Usatîi a părăsit de urgență 
teritoriul Rusiei și nu vrea să se întoarcă acolo.

USATÎI A FOST ELIBERAT SUB GARANȚIA 
PROCURORULUI GENERAL DIN BUZUNARUL 
LUI PLAHOTNIUC, HARUNJEN
După revoluția anti-oligarhică din iunie 2019, Renato Usatîi s-a în-
tors în Moldova, unde împotriva lui a fost deschis un dosar penal. 
După ce a fost reținut în timp ce traversa frontiera, cîteva ore mai 
tîrziu Usatîi a fost eliberat. Conform presei, omul lui Plahotniuc 
de atunci, procurorul general Eduard Harunjen i-a oferit lui Usatîi 
garanții că la întoarcere în Moldova acesta nu va fi închis. Aceasta 
înseamnă că lui Plahotniuc îi era convenabil revenirea lui Usatîi în 
Moldova, pentru a submina coaliția anti-oligarhică și a destabiliza 
situația din țară.

PROIECTUL POLITIC „PARTIDUL NOSTRU” 
A INTRAT ÎN INSOLVABILITATE 
La alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, „Partidul Nostru”, 
condus de Renato Usatîi, a suferit o înfrîngere zdrobitoare. Usatîi 
speră că va putea reanima proiectul său politic prin prezența perso-
nală, susținînd spectacole și concerte. Acești oameni nu sunt capabili 
de mai mult. Ei nu se vor preocupa de o muncă „plictisitoare” precum 
este managementul gospodăriei, dezvoltarea orașelor și soluționarea 
problemelor oamenilor.

ILAN ȘOR – UN CRIMINAL CONDAMNAT
În 2017, Ilan Șor a fost condamnat de instanță la 7,5 ani de în-
chisoare pentru toate crimelor comise. Numele său, precum 
și numele colegilor săi de fracțiune Marina Tauber și Reghina 
Apostolova apar în raportul KROLL, care investighează furtul 
miliardului din sistemul bancar din țară. După revoluția anti-oli-
garhică din 8 iunie 2019, Ilan Șor a fugit din țară. Parlamentul 
moldovean a retras imunitatea parlamentară a lui Ilan Șor, Mari-
na Tauber și Reghina Apostolova.

ȘOR NU VA MAI „ARUNCA” CU BANI FURAȚI
Ilan Șor și echipa sa nu mai pot și nu vor investi fonduri furate 
de la oamenii din țară în proiecte individuale și dezvoltarea unor 
orașe. Șor, care a fugit din țară, nu mai este interesat să cheltu-
iască banii furați. Toate proiectele costisitoare, pe care Șor le-a 
inițiat, vor fi închise, așa cum astăzi acestea se închid în Orhei și 
în toată țara.

DE CE NU TREBUIE SĂ VOTĂM PENTRU CANDIDAȚII 
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CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE 
ALEGERILE LOCALE DIN 
20 OCTOMBRIE 2019?

ÎN ORAȘELE ȘI SATELE DIN COMPONENȚA 
MUNICIPIILOR CHIȘINĂU ȘI BĂLȚI

CUM ALEG? ÎN ORAȘELE 
CHIȘINĂU ȘI BĂLȚI

PE CINE ALEG?

DOUĂ BULETINE SUPLIMENTARE: pentru alegerile 
primarilor localităților și a consiliilor locale.

De asemenea, în mai multe orașe și sate din municipiul 
Chișinău, veți primi un buletin pentru alegerea repetată a depu-
tatului Parlamentului, pentru locul devenit vacant.

ÎN CELELALTE LOCALITĂȚI ALE ȚĂRII – 
TREI BULETINE:
• Pentru alegerea primarului localității dvs.,
• Pentru alegerea consiliului local al localității dvs.,
• Pentru alegerea consiliului raional, care se va ocupa de 

soluționarea problemelor la nivel de raion.

În funcție de locali-
tate, veți primi câteva 
buletine de vot.

DOUĂ BULETINE: 
pentru alegerile primarului 
general al municipiului 
și a consiliului municipal.

Dvs. alegeți oamenii care, în ur-
mătorii 4 ani, se vor ocupa de dezvol-
tarea localităților dvs. – reparația dru-
murilor și a trotuarelor, soluționarea 
problemelor ce țin de gospodăria lo-
cativ-comunală și transportul urban, 
problemele construcțiilor neautoriza-
te, amenajarea terenurilor de sport și 
pentru copii, conectarea localităților 
la sistemul de aprovizionare cu apă 
și canalizare, asistența socială a 
populației la nivel local. 
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