Circumscripţia

ELECTORALĂ №34

ANENII NOI

VOTĂM SOCIALIȘTII. E LOGIC.

ZINAIDA ALEXANDR
GRECEANÎI MAŢARIN

PREȘEDINTELE
PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR
UNICUL PARTID
CARE VA RESTABILI
RELAŢIILE CU RUSIA

CANDIDATUL SOCIALIȘTILOR
PE CIRCUMSCRIPŢIA NR.34

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

PARTID
PRO-PREZIDENŢIAL

10 ani de distrugere, provocată de eurounioniști, s-au soldat cu migrația în masă a concetățenilor noștri, devastarea satelor, închiderea școlilor,
spitalelor, întreprinderilor, sărăcirea totală și umilirea poporului moldovenesc, furtul „miliardului”, predarea pămînturilor moldovenești 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.

CEA MAI PROFESIONISTĂ ECHIPĂ
CARE ARE UN PROGRAM
ANTICRIZĂ

Noi suntem unicul partid care avem un program de dezvoltare a țării în
general, dar și a fiecărei circumscripții și localități în particular. Vă mulțumesc pentru implicarea activă, majoritatea propunerilor dumneavoastră
sunt incluse în programul Partidului Socialiștilor și în platforma mea electorală.

PARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
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VOTĂM SOCIALIȘTII. E LOGIC.
ÎMPREUNĂ CU FEDERAŢIA
RUSĂ. ÎMPREUNĂ
CU UNIUNEA ECONOMICĂ
EURASIATICĂ

Socialiștii sunt un partid pro-moldovenesc care pledează pentru prietenie și parteneriat atît cu Vestul, cît și
cu Estul.
Suntem convinși că astăzi principala
sarcină în politica externă este restabilirea unei cooperări depline cu
principalul nostru aliat istoric și partener strategic - Federația Rusă.

PRIORITĂŢILE NOASTRE LA NIVEL NAŢIONAL
STATALITATE.
REPUBLICĂ PREZIDENŢIALĂ

Socialiștii este unicul partid care
pledează în mod consecvent pentru
păstrarea statalității moldovenești, a
identității și neutralității țării, 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 încrederea întregului popor.

MAJORAREA PENSIILOR ȘI A SALARIILOR.
ÎNVĂŢĂMÎNT DE STAT ȘI ASISTENŢĂ
MEDICALĂ GRATUITĂ

PSRM este singurul partid care are un program detaliat de
relansare economică a țării bazat pe atragerea investițiilor
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 învățămînt de
stat gratuit și asistență medicală gratuită.

VALORILE TRADIŢIONALE.
REINTEGRAREA ŢĂRII

Majoritatea populației de
pe ambele maluri ale Nistrului
împărtășește aceleași valori pacea interetnică, apărarea
ortodoxiei și a valorilor tradiționale și respectarea patrimoniului istoric comun.
Protejarea acestor valori constituie calea spre reintegrarea țării.

NU CORUPŢIEI.
REFORMA JUSTIŢIEI ȘI INSTANŢE
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 străinătate, va conduce la eradicarea corupției. O componentă extrem de importantă în combaterea corupției o
va constitui reforma totală a justiției.

MAI MULTE DETALII ȘI PROGRAMUL ELECTORAL INTEGRAL AL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR, LE GĂSIŢI PE PAGINA:

Alexandr MAŢARIN

WWW.SOCIALISTII.MD/PROGRAMA2019

STIMAȚI LOCUITORI AI RAIONULUI ANENII NOI!

Eu cunosc toate problemele circumscripției noastre nu din auzite: depozitul de
deșeuri din comuna Țînțăreni, care poluează apele subterane și prezintă o amenințare pentru sănătatea locuitorilor din întregul raion; drumurile avariate care
duc spre carierele din direcția satelor Puhăceni și Șerpeni; lipsa cotelor de teren
în satele Chetrosu și Maximovca; amenzile imense, în special pentru șoferii auto;
rețelele necalitative de aprovizionare cu apă și de canalizare în multe localități;
șomajul, emigrația populației și problema privind exportul produselor agricole.
Sîntem cu toții extrem de îngrijorați din cauza reformei administrative concepută
de către actualul guvern, deoarece ea va condiționa în mod inevitabil închiderea
multor școli, grădinițe, spitale și policlinici. Această reformă prevede și lichidarea
primăriilor în toate localitățile unde trăiesc mai puțin de 5 mii de persoane. Partidul Socialiștilor se opune cu înverșunare reformei administrative și nu va permite
punerea acesteia în aplicare.
Sîntem singurul partid care deține un Program detaliat de dezvoltare a țării în
ansamblu și a fiecărei circumscripții în parte. Sîntem un partid proprezidențial
care susține toate inițiativele șefului statului.
Împreună vom soluționa problemele circumscripției noastre și vom asigura
dezvoltarea ei.

PARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
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DEPOZITELE DE DEȘEURI

PRIORITĂŢILE NOASTRE
LA NIVEL LOCAL

Vom soluționa problema gunoiștilor spontane periculoase! Vom crea centre de colectare a deșeurilor
Aici sunt enumerate doar cîteva dintre
în 3 regiuni ale Republicii Moldova - sud, centru,
inițiativele
pe care împreună cu echipa
nord. Colectarea, sortarea și prelucrarea deșeurilor se
Partidului Socialiștilor,
va face în conformitate cu practica internațională. Vom
intenționăm să le implementăm.
limita utilizarea plasticului.

TINERETUL
ȘI SPORTUL
Vom pune la dispoziţia
tineretului locuri special
amenajate şi echipamentul
necesar pentru practicarea
sportului.

REPARAŢIA
DRUMURILOR

NU LICHIDĂRII ȘCOLILOR
ȘI SPITALELOR
Nu vom permite închiderea școlilor, grădinițelor şi spitalelor
sau reducerea finanțării acestora în cazul unei eventuale reforme
administrative.
INFRASTRUCTURA RUTIERĂ, APEDUCTUL ŞI CANALIZAREA

Obiectivul nostru este de a asigura utilităţile necesare
fiecărei localități din circumscripție.

TRANSPORTUL PUBLIC
Vom asigura reparația
capitală calitativă a căilor
de acces spre localități.

Vom restabili circulația transportului public
spre toate localitățile din circumscripția noastră.

Soluționarea problemelor locuitorilor este o prioritate pentru Alexandr Maţarin
Stimați locuitori ai circumscripției! Am primit de la dvs. peste o mie de adresări în care sînt menționate cele mai mari
probleme cu care Vă confruntați zi de zi. Eu și echipa mea analizăm aceste mesaje și vă asigur că vom răspunde la
toate.
Atenție, recepționarea adresărilor continuă! Dacă din anumite motive nu ați reușit să comunicați Partidului
Socialiștilor despre problema dvs., dar doriți să faceți acest lucru, scrieți-ne pe adresele electronice: info@socialistii.
md (oficiul central al PSRM) sau alexandrmatarin@gmail.com (candidatul la funcția de deputat din partea PSRM
în circumscripția nr. 34).
Vom studia fiecare adresare și vom depune toate eforturile pentru rezolvarea problemelor dvs.!

Imaginea este parțial hașurată, în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal

ALEXANDR MAȚARIN
PARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
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PARTIDUL POLITIC
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BOGDAN
ŢÎRDEA

ION
CEBAN

SECRETAR PENTRU IDEOLOGIE
AL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR

DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL RM
DOCTOR ÎN ȘTIINȚE POLITICE

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ OFERIȚI
VOTUL ANUME PENTRU SOCIALIȘTI

PARTIDUL PRO-PREZIDENȚIAL
TREBUIE SĂ OBȚINĂ MAJORITATEA

La 24 februarie fiecare vot va fi important. Cineva 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 șansele de a obține majoritatea în noul parlament
și de a forma un Guvern cu adevărat al poporului. Astăzi, este inadminisbil de a vota partidele 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 antipopulare a eurounioniștilor. Unica șansă de a salva
Moldova este de a nu risipi voturile, ci de a
vota steaua, pentru reprezentantul socialiștilor, pentru Alexandr Maţarin.

În prezent, Partidul Socialiștilor este unica
putere politică care dispune de cea mai profesionistă echipă de specialiști în economie,
administrare publică și alte domenii. Este unicul partid care dispune de un program clar de
acțiuni și de cunoștințele necesare pentru realizarea acestuia. Victoria socialiștilor și obținerea 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 independent” sau candidați din partea partidelor
mici-spoilere este un vot în pușculița puterii
actuale.

VLAD
BATRÎNCEA

DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL RM
SECRETARUL EXECUTIV AL PARTIDULUI
SOCIALIȘTILOR DIN RM

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 teritoriul acestei țări. Socialiștii sunt
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 închidere spitalele, policlinicile, școlile și
grădinițele de copii. Partidul Socialiștii este unicul partid pe care poate
miza Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, ales direct de popor.

ALEXANDR MAȚARIN
PARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
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