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STIMAȚI LOCUITORI AI CIRCUMSCRIPȚIEI NOASTRE!
Adresez sincere mulțumiri pentru semnăturile dvs. și susținerea can-
didaturii mele. Este o mare onoare și responsabilitate pentru mine să 
reprezint echipa pro-prezidențială a Partidului Socialiștilor.

10 ani de distrugere, provocată de eurounioniști, s-au soldat cu mi-
grația în masă a concetățenilor noștri, devastarea satelor, închiderea 
școlilor, spitalelor, întreprinderilor, sărăcirea totală și umilirea poporu-
lui moldovenesc, furtul „miliardului”, predarea pămînturilor moldove-
nești străinilor și multe alte infracțiuni. Ei tind din nou la putere.

Scopul nostru comun este de a opri și de a nu permite distrugerea 
totală a țării și a poporului nostru.

Partidul Socialiștilor este unicul partid care în toți acești ani a fost, 
este și va fi alături de fiecare dintre dvs. Noi avem un program de 
dezvoltare al țării în general, dar și a fiecărei circumscripții și localități 
în particular. Vă mulțumesc pentru implicarea activă, majoritatea pro-
punerilor dumneavoastră sînt incluse în programul Partidului Socialiș-
tilor și în platforma mea electorală.

Circumscripţia 
ELECTORALĂ №1

VOTĂM SOCIALIȘTII. E LOGIC.



Briceni, Ocniţa

Zinaida GRECEANÎI
Cea mai mare parte a vieții mele are legătură cu orașul și raionul Briceni. Aici, eu 

am crescut și am absolvit școala. Aici, am lucrat timp de 20 de ani, după absolvirea 
institutului. Eu cunosc cel mai bine problemele orașului și ale raionului Briceni și 
știu cum pot fi soluționate acestea.

Timp de doi ani, am condus Guvernul Republicii Moldova. Aceasta a fost cea 
mai bună echipă guvernamentală din întreaga istorie a țării noastre. Mulți membri 
ai acelui guvern fac parte și astăzi din aceeași echipă cu mine.

Eu conduc Partidul Socialiștilor din Republica Moldova – cel mai mare partid 
parlamentar din țară și cea mai importantă forță de opoziție. Partidul Socialiștilor 
este unicul partid ce dispune de un program complex de relansare social-econo-
mică a țării, care a fost elaborat de cei mai buni specialiști din domeniul economi-
ei, finanțelor și industriei.

Partidul Socialiștilor este unica forță în care are încredere principalul nostru 
partener strategic – Rusia. PSRM este unicul partid care poate readuce mărfurile 
noastre pe piața rusă, poate atrage investiții în țara noastră și poate crea mii de 
locuri de muncă pe teritoriul raioanelor Briceni și Ocnița.

Împreună, noi vom soluționa problemele circumscripției noastre și vom 
asigura dezvoltarea ei!

STIMAȚI LOCUITORI AI RAIOANELOR BRICENI ȘI OCNIȚA!

VOTATPARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

ÎMPREUNĂ CU FEDERAȚIA 
RUSĂ. ÎMPREUNĂ 
CU UNIUNEA ECONOMICĂ 
EURASIATICĂ
Socialiștii sunt un partid pro-moldo-
venesc care pledează pentru priete-
nie și parteneriat atît cu Vestul, cît și 
cu Estul.
Suntem convinși că astăzi principala 
sarcină în politica externă este re-
stabilirea unei cooperări depline cu 
principalul nostru aliat istoric și par-
tener strategic - Federația Rusă.

MAJORAREA PENSIILOR ȘI A SALARIILOR.
ÎNVĂȚĂMÎNT DE STAT ȘI ASISTENȚĂ
MEDICALĂ GRATUITĂ
PSRM este singurul partid care are un program detaliat 
de relansare economică a Moldovei bazat pe atragerea in-
vestițiilor străine atît din Vest, cît și din Est. Implementarea 
acestui program va conduce la restabilirea industriei țării, 
majorarea pensiilor pînă la 300 de euro și a salariilor pînă 
la 600 de euro, precum și la crearea unui sistem de învă-
țămînt de stat gratuit și asistență medicală gratuită.

NU CORUPȚIEI.
REFORMA JUSTIȚIEI ȘI INSTANȚE
DE JUDECATĂ CU ADEVĂRAT INDEPENDENTE
Moldova este una dintre cele mai corupte țări din 
Europa. Relansarea economiei și a sferei sociale, cu 
implementarea celor mai bune practici din străinăta-
te, va conduce la eradicarea corupției. O componen-
tă extrem de importantă în combaterea corupției o 
va constitui reforma totală a justiției.

STATALITATE.
REPUBLICĂ PREZIDENȚIALĂ
Partidul Socialiștilor este unicul par-
tid care pledează în mod consecvent 
pentru păstrarea statalității moldove-
nești, a identității și neutralității ță-
rii, împotriva impunerii țării noastre 
a unei identități străine și a atragerii 
Republicii Moldova în blocuri militare.
Garant al statalității moldovenești 
trebuie să devină un lider național, 
puternic, care se bucură de încrede-
rea întregului popor.

VALORILE TRADIȚIONALE.
REINTEGRAREA ȚĂRII
Majoritatea populației de 
pe ambele maluri ale Nistrului
împărtășește aceleași valori - 
pacea interetnică, apărarea
ortodoxiei și a valorilor tradițio-
nale și respectarea patrimoniu-
lui istoric comun.

Protejarea acestor valori consti-
tuie calea spre reintegrarea țării.

VOTĂM SOCIALIȘTII. E LOGIC.

WWW.SOCIALISTII.MD/PROGRAMA2019MAI MULTE DETALII ȘI PROGRAMUL ELECTORAL INTEGRAL AL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR, LE GĂSIȚI PE PAGINA:

PRIORITĂȚILE NOASTRE LA NIVEL NAȚIONAL

Circumscripţia 
ELECTORALĂ №1



MEDICINA

PIAȚA RUSĂ PENTRU 
PRODUCĂTORII AGRICOLI

ÎNVĂȚĂMÎNT 
ECOLOGIE

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

CONECTAREA LA GAZODUCT

RECICLAREA 
DEȘEURILOR MENAJERE

Noi nu vom permite să fie închis nici-
un spital sau policlinică în raioanele 
Briceni și Ocnița. În decurs de 4 ani, 

noi vom implementa sistemul gratuit de 
ocrotire a sănătății de stat.

Noi vom obține deschiderea 
deplină a pieței Rusiei pentru 

producătorii agricoli din raioanele 
Briceni și Ocnița.

Nu vom permite să fie închisă nicio 
școală și nicio grădiniță pe teritoriul 

circumscripției noastre.

Vom efectua curățarea siste-
matică a rîurilor Nistru și Prut, 

precum și a lacurilor de pe teritori-
ul raioanelor Briceni și Ocnița.

Vom lichida toate gunoiștile 
neautorizate pe teritoriul 

raioanelor Briceni și Ocnița.

Noi vom implementa programele de asistență 
personală pentru un șir de categorii ale populației 
(pensionari, familii cu mulți copii și cele monopa-
rentale, persoane cu dizabilități).

Noi vom reexamina mecanismul de acordare a 
asistenței în conformitate cu necesitățile reale ale 
persoanelor nevoiașe.

Noi vom implementa compensația unică pentru 
perioada rece a anului, ceea ce va permite locu-
itorilor  să procure cantitatea necesară de lemne 
pentru iarnă.

Noi vom finaliza 
conectarea tuturor 
localităților din 
raioanele Briceni 
și Ocnița la rețeaua 
de aprovizionare 
cu gaze. Noi vom 
obține reducerea 
tarifelor la gaze 
pentru consumatori.

Noi nu vom admite implementarea refor-
mei administrative, care prevede lichida-
rea raioanelor Briceni și Ocnița, precum și 
a primăriilor din satele care au o populație 

mai mică de 5000 de locuitori.

NU REFORMEI ADMINISTRATIVE!

VOTATPARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

ZINAIDA GRECEANÎI

Aici sînt enumerate doar cîteva dintre 
inițiativele pe care împreună cu echipa

 Partidului Socialiștilor, 
intenționăm să le implementăm.

PRIORITĂȚILE NOASTRE 
LA NIVEL LOCAL
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BOGDAN  
ȚÎRDEA

ION
CEBAN

VLAD 
BATRÎNCEA

DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL RM
DOCTOR ÎN ȘTIINȚE POLITICE

SECRETAR PENTRU IDEOLOGIE 
AL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR

DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL RM
SECRETARUL EXECUTIV AL PARTIDULUI 
SOCIALIȘTILOR DIN RM

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ OFERIȚI 
VOTUL ANUME PENTRU SOCIALIȘTI

La 24 februarie fiecare vot va fi important. Ci-
neva îi agreează sau nu pe Președintele țării, 
Igor Dodon, pe Partidul Socialiștilor și liderii 
săi. Dar în prezent, acesta este unicul partid 
de stînga, orientat social, care are toate șan-
sele de a obține majoritatea în noul parlament 
și de a forma un Guvern cu adevărat  al popo-
rului. Astăzi, este inadminisbil de a vota parti-
dele mici-spoilere, unicul scop al cărora este 
de a sustrage voturile PSRM. Orice vot pentru 
oricare alt partid, în afară de socialiști, este un 
vot pentru prelungirea guvernării antipopula-
re a eurounioniștilor. Unica șansă de a salva 
Moldova este de a nu risipi voturile, ci de a 
vota steaua, pentru reprezentantul socialiști-
lor, pentru Zinaida Greceanîi.

PARTIDUL PRO-PREZIDENȚIAL 
TREBUIE SĂ OBȚINĂ MAJORITATEA

În prezent, Partidul Socialiștilor este unica 
putere politică care dispune de cea mai pro-
fesionistă echipă de specialiști în economie, 
administrare publică și alte domenii. Este uni-
cul partid care dispune de un program clar de 
acțiuni și de cunoștințele necesare pentru re-
alizarea acestuia. Victoria socialiștilor și ob-
ținerea majorității parlamentare este unica 
posibilitate pentru partidul pro-prezidențial 
de a-l susține pe șeful statului în realizarea 
deplină a promisiunilor sale din program.

Un alt aspect important al acestor alegeri - 
fiecare vot acordat pentru un “candidat inde-
pendent” sau candidați din partea partidelor 
mici-spoilere este un vot în pușculița puterii 
actuale.

SOCIALIȘTII - UNICII 
ÎN CARE CONDUCEREA 
RUSIEI ARE ÎNCREDERE

Partidul Socialiștilor este unicul 
partid în care conducerea Rusiei 
are încredere deplină și care poate 
garanta drepturile a sute de mii de 
concetățeni de-ai noștri de pe te-
ritoriul acestei țări. Socialiștii sînt 
unicul partid care poate crea zeci 
de mii de locuri noi de muncă, poate 
majora, cel puțin dublu, salariile și 
pensiile din țară, salva de la închi-
dere spitalele, policlinicile, școlile și 
grădinițele de copii. Partidul Socia-
liștii este unicul partid pe care poate  
miza Președintele Republicii Moldo-
va, Igor Dodon,  ales direct de popor.


