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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.

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 dum-
neavoastră sunt incluse în programul Partidului Socialiștilor și în plat-
forma mea electorală.

VOTĂM SOCIALIȘTII. E LOGIC.

 

 
Cahul

PARTIDUL POLITIC 
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN 

REPUBLICA MOLDOVA VOTAT



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 nu va 
fi posibilă fără o victorie decisivă 
asupra corupției, folosindu-se cele 
mai bune experiențe din străinătate. 
O parte deosebit de importantă 
pentru combaterea corupției va fi 
reforma generală a justiției.

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 țării bazat pe atragerea inves-
tițiilor 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.

RESTABILIREA COOPERĂRII CU FEDERAȚIA RUSĂ 
RELAȚII BUNE DE PARTENERIAT ATÎT CU VESTUL, 
CÎT ȘI CU ESTUL.
Partidul socialiștilor este un partid statalist care pledează 
pentru prietenie și parteneriat atît cu Vestul, cît și cu Estul.
Optăm  pentru relații bune, reciproc avantajoase cu 
Uniunea Europeană, păstrarea regimului liberalizat de vize 
și extinderea relațiilor comerciale, sîntem convinși că astăzi 
principala sarcină în politica externă este restabilirea unei 
cooperări depline cu partenerul nostru strategic- Federația 
Rusă.

CAHUL

STATALITATE.  
REPUBLICĂ PREZIDENȚIALĂ
Socialiștii constituie unicul partid 
care militează în mod consecvent 
pentru menținerea statalității, 
autenticității și neutralității 
Moldovei, împotriva impunerii unei 
identități străine poporului nostru 
și a atragerii Moldovei în blocuri 
militare. Garanție a statalității 
moldovenești trebuie să devină un 
lider național puternic, împuternicit 
cu încrederea poporului.

VALORILE TRADIȚIONALE.
INTEGRAREA ȚĂRII
Marea majoritate a populației 
de pe ambele maluri ale 
Nistrului împărtășește aceleași 
valori – pacea interetnică, 
apărarea Ortodoxiei și a valorilor 
tradiționale, respectarea 
patrimoniului istoric comun.
Anume în apărarea acestor 
valori comune constă  calea spre 
reintegrarea țării.

VOTĂM SOCIALIȘTII. E LOGIC.

OSADCENCO

CIRCUMSCRIPȚIA 
ELECTORALĂ NR. 43

Eu cunosc în profunzime toate problemele din circumscripția noastră – 
haosul economic, salariile și pensiile mici, lipsa locurilor de muncă stabile și 
bine plătite, migrația populației, tarife înalte la serviciile comunale, drumurile 
rele, gunoiștile neautorizate și sistemul necalitativ de asigurare cu apă și 
canalizare.

 Noi sîntem deosebit de îngrijorați de reforma administrativă lansată 
de actuala guvernare, pentru că ea va duce inevitabil la închiderea multor 
școli, grădinițe, spitale și policlinici. Această reformă mai prevede lichidarea 
primăriilor din toate localitățile în care locuiesc mai puțin de 5 mii de oameni.

Echipa Partidului Socialiștilor va face tot posibilul pentru a nu admite acest 
lucru și sînt convins că noi vom reuși!

Noi sîntem unicul partid care are un Program detaliat de dezvoltare a țării în 
general și a fiecărei circumscripții în particular.

Împreună noi vom soluționa problemele raionului nostru și vom 
asigura dezvoltarea lui!

STIMAȚI LOCUITORI AI RAIONULUI CAHUL!

PRIORITĂȚILE NOASTRE LA NIVEL NAȚIONAL 

WWW.SOCIALISTII.MD/PROGRAMA2019DETALII ȘI PROGRAMUL ELECTORAL INTEGRAL AL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR POT FI GĂSITE AICI:  

Evghenii

VOTATPARTIDUL POLITIC 
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA 

MOLDOVA

Evghenii OSADCENCO



Soluționarea problemelor locuitorilor este o prioritate pentru Evghenii Osadcenco
Stimați locuitori ai circumscripției! Eu am primit de la Dvs. peste o mie de adresări cu descrierea celor mai mari probleme 
cu care vă confruntați în fiecare zi. Eu și echipa mea studiem toate adresările și vă asigur că nici una nu va rămîne fără 
răspuns. Atenție, recepționarea adresărilor continuă! Dacă din anumite motive nu ați reușit să comunicați Partidului 
Socialiștilor despre problema Dvs., dar doriți s-o faceți, ne puteți scrie și transmite mesajele pe următoarele adrese de 
e-mail: info@socialistii.md (oficiul central al PSRM) sau evghenii75@mail.ru (candidat la funcția de deputat din partea 
PSRM în circumscripția nr.43). 
Noi vom studia fiecare mesaj și vom depune toate eforturile pentru a rezolva problemele Dvs.!

Asigurarea localităților cu 
sistem de apeduct și 
canalizare modern,
eficient și durabil.

Nu vom admite închiderea 
sau reducerea finanțării 

școlilor, grădinițelor, 
spitalelor și maternități în 

raioanele noastre.Vom reabilita industria de 
prelucrare a materiei prime 
agricole și astfel vom 
asigura populația cu locuri 
de muncă la noi acasă.

Apă curată, spații verzi, drumuri calitative, gunoiști 
amenajate și gaz în fiecare casă - toate acestea pot fi 
îndeplinite datorită realizării proiectelor socialiștilor în 
circumscripția noastră și în toată țara.

Vom introduce facilități 
pentru anumite pături so-
ciale:
-pensionari
-persoane social vulnerabile
-familii cu mulți copii.

Vom implementa noile 
tehnologii în agricultură și 
vom susține producătorii 
locali.
Vom relua exportul 
produselor moldovenești 
pe piața Federației Ruse.

Vom curăți și vom deznămoli 
Lacul Frumoasa din Cahul și 

Lacul Beleu din satul 
Slobozia Mare.

SERVICII COMUNALE 
ACCESIBILE 

PENTRU TOȚI

SISTEM DE APEDUCT 
ȘI CANALIZARE

PROTECȚIA 
NATURII

LOCURI DE MUNCĂ

COPIII - VIITORUL ȚĂRIIDEZVOLTARE 
ECONOMICĂ 

VOM FACE ORDINE ÎN CIRCUMSCRIPȚIE ȘI ÎN 
TOATĂ ȚARA!

VOTAT

Aici sînt enumerate 
doar unele dintre iniți-
ativele noastre, pe care 
intenționez să le realizez 
împreună cu echipa Par-
tidului Socialiștilor.

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



VOTATEvghenii Osadcenco
PARTIDUL POLITIC

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

PARTIDUL POLITIC 
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN 

REPUBLICA MOLDOVA VOTAT

La 24 februarie, va fi important fiecare vot. 
Cuiva poate să-i placă ori să nu-i placă 
Președintele țării Igor Dodon, Partidul 
Socialiștilor și liderii săi. Însă astăzi, acesta 
este unicul partid de stînga, orientat spre 
sfera socială, care are toate șansele de a 
obține majoritatea în noul Parlament și de 
a forma un Guvern al țării nou, cu adevărat 
popular. Astăzi, nicidecum nu trebuie să 
fie votate partidele-spoilere mărunte, care 
au un singur scop: de a fura voturi de la 
PSRM. Fiecare vot pentru oricare alt partid, 
în afară de cel al socialiștilor, înseamnă un 
vot de prelungire a guvernării antipopulare 
a eurounioniștilor. Unica șansă de a salva 
Moldova nu este cea de pulverizare a 
prafului de stele asupra voturilor, ci de a 
vota o stea, un reprezentant al socialiștilor 
– Evghenii Osadcenco. 

Astăzi, Partidul Socialiștilor este unica forță 
politică, care are cea mai profesionistă echipă 
de specialiști în economie, administrare publică 
și alte domenii. Este unicul partid care are 
un program clar de acțiuni și știe cum să le 
implementeze. Victoria socialiștilor și obținerea 
majorității parlamentare constituie unica 
posibilitate a partidului pro-prezidențial de a-l 
ajuta pe șeful statului să-și îndeplinească în 
deplină măsură promisiunile electorale.

Și încă un aspect foarte important al acestor 
alegeri. Fiecare vot oferit candidaților 
„independenți” sau candidaților partidelor-
spoilere mici înseamnă un vot în pușculița 
guvernării.

Partidul Socialiștilor este unicul partid în a cărui 
conducere au încredere și cei din Occident, și cei 
din Orient. Doar socialiștii pot garanta drepturile 
sutelor de mii de concetățeni de-ai noștri pe 
teritoriul Rusiei. Socialiștii sînt unicul partid care 
poate crea sute de mii de locuri de muncă bine 
remunerate, poate majora salariul mediu pînă la 
600 de euro lunar, pensiile – pînă la 300 de euro, 
poate stopa reforma administrativă defectuoasă, 
poate salva de la închidere spitale și clinici, școli 
și grădinițe. Socialiștii sînt unica forță pe care se 
poate baza Președintele Igor Dodon, ales prin votul 
poporului.

BOGDAN  
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ZINAIDA
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SECRETAR PENTRU IDEOLOGIE AL 
PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR

PREȘEDINTELE PARTIDULUI 
SOCIALIȘTILOR

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ VOTAȚI 
ANUME PENTRU SOCIALIȘTI

PARTIDUL PRO-PREZIDENȚIAL 
TREBUIE SĂ OBȚINĂ MAJORITATEA

SOCIALIȘTII-UNICII ÎN CARE 
CONDUCEREA RUSIEI ARE ÎNCREDERE


