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După discuții și dezbateri, CPN a luat 
decizia ca PLDM să participe în calitate 
de concurent electoral la alegerile locale 
generale, care vor avea loc la 20 octom-
brie 2019.

Președintele PLDM, Tudor Deliu, a 
spus că liberal-democrații trebuie să fie 
pregătiți pentru campania locală, să nu 
existe nicio ezitare și să creadă în pute-
rea voinței. 

„Prin decizii corecte și echilibrate, 
avem șansa revenirii în forță pe scena 
politică. PLDM are obligația să se implice 
plenar în alegerile locale din 2019. Parti-
ciparea noastră la acest scrutin ne va re-
confirma statutul de partid activ, respon-
sabil și luptător. Este o oportunitate de a 

relua dialogul direct cu membrii noștri, de 
a-i pune în valoare, de a-i încuraja să par-
ticipe la alegerile locale, oferindu-le toată 
susținerea. Elementul vital al unui partid 
sunt oamenii. A venit timpul să îi scoatem 
în față pe cei mai buni, să ne avântăm cu 
ei în luptă și împreună să ne bucurăm de 
rezultate! Nu este ușor, dar nu avem altă 
soluție decât să fim victorioși. Probabil, 
toată energia conservată în acești ani ne 
va propulsa mai cu avânt și încredere în 
forțele proprii”, a spus liderul PLDM. 

Totodată, cu majoritatea de voturi, 
în calitate de vicepreședinți ai PLDM au 
fost votați Alexandru Bujoreanu și Iulian 
David. Noii vicepreședinți au mulțumit 
pentru încredere și au promis să depună 

tot efortul pentru ca PLDM să revină în 
forță pe arena politică. 

În același timp, 12 persoane au fost 
excluse din componența Consiliului Po-
litic Național, iar alte 11 au fost cooptate. 
La fel, 4 membri ai Biroului Permanent 
Central au fost excluși și s-au cooptat alți 
2 membri noi.

La finalul ședinței, membrii liberal-
democrați au votat o Declarație prin 
care îndeamnă cetățenii să se alăture 
echipei reînnoite a PLDM și să se impli-
ce, pentru binele comunităților din care 
provin. „Alegerile locale trebuie să adu-
că în APL un management calitativ, im-
plementat de oameni profesioniști”, se 
menționează în Declarație. 

PLDM va participa la 
alegerile locale în calitate 
de concurent electoral 

CONSILIUL 
POLITIC 
NAȚIONAL 

TUDOR DELIU,
PREȘEDINTELE PARTIDULUI LIBERAL DEMOCRAT DIN MOLDOVA

PARTICIPAREA NOASTRĂ LA ACEST SCRUTIN NE VA RECONFIRMA 
STATUTUL DE PARTID ACTIV, RESPONSABIL ȘI LUPTĂTOR. ESTE 
O OPORTUNITATE DE A RELUA DIALOGUL DIRECT CU MEMBRII 
NOȘTRI, DE A-I PUNE ÎN VALOARE, DE A-I ÎNCURAJA SĂ PARTICIPE 
LA ALEGERILE LOCALE, OFERINDU-LE TOATĂ SUSȚINEREA. 
ELEMENTUL VITAL AL UNUI PARTID SUNT OAMENII. A VENIT 
TIMPUL SĂ ÎI SCOATEM ÎN FAȚĂ PE CEI MAI BUNI, SĂ NE AVÂNTĂM 
CU EI ÎN LUPTĂ ȘI ÎMPREUNĂ SĂ NE BUCURĂM DE REZULTATE!

La data de 30 iunie, a avut loc ședința Consiliului 
Politic Național (CPN) al Partidului Liberal Democrat 
din Moldova, în cadrul căreia s-au operat modificări 
în organele de conducere, s-au votat vicepreședinții 
și s-a decis modalitatea de participare a formațiunii 
politice la alegerile locale generale. 
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Tot în această ordine de idei, pen-
tru a nu intra în discuții sterile la ședința 
CPN, la data de 25 iulie a fost convocată 
ședința lărgită a BPC.

La ședință, toți reprezentanții OT 
au avut posibilitatea de a se expune 
în chestiunea ce ține de modalitatea 
de participare în alegerile locale. Toți 
reprezentanții OT, inclusiv membrii BPC, 
au optat pentru participarea PLDM în 
alegerile locale, unii propunând de sine 
stătător, alții în calitate de concurent 
electoral. Dar poziția finală o vom decide 
astăzi, deoarece aceasta este o preroga-
tivă a consiliului.

Știu că există și alte păreri. E și firesc, 
dar aș vrea să vin cu unele precizări. 
PLDM s-a comportat extrem de decent, 
am fost echilibrați, foarte „gentelmani” 
atunci când poate nu era cazul, nu ne-
am abătut de la valorile democratice, am 
susținut necondiționat alte formațiuni 
politice să acceadă la putere, făcând 
concesii majore, în numele republicii și a 
bunăstării cetățenilor.

Trebuie să menționez însă că PLDM-
ul a fost ignorat și marginalizat de unii 
actori politici din exterior, dar și de unii 
colegi din interior, dorind scoaterea lui de 
pe arena politică. Vreau să le amintesc că 
în politică nu există decât concurenți, iar 
misiunea unui partid este să lupte și să 
lupte până la urmă, folosind toate mijloa-
cele. Altfel, existența lui nu este justifica-
tă. Și dacă unii consideră că PLDM este o 
organizație filantropică, greșesc amarnic. 
Ne-am convins că facerea de bine nu a 
adus beneficii partidului.

„Participarea PLDM la 
alegerile locale ne va reconfirma 
statutul de partid activ, 
responsabil și luptător”

CONSILIUL 
POLITIC 
NAȚIONAL 

„Necesitatea convocării CPN este dictată de 
evenimentele de ultimă oră din Republica 
Moldova, dar și de luarea de atitudine a PLDM 
pentru poziționarea corectă în alegerile locale 
generale din 20 octombrie 2019.
Vreau să vă aduc la cunoștință că, în 
conformitate cu hotărârea CPN din 24 martie 
2019, în OT au fost convocate ședințele CPT, o 

chestiune de pe ordinea de zi referindu-se la 
modalitatea participării partidului în alegerile 
locale generale. În această perioadă, au avut 
loc 15 ședințe ale CPT și o conferință, mă 
refer la Nisporeni. În 14 hotărâri ale CPT și la 
Conferința de la Nisporeni s-a votat unanim 
ca, în viitoarele alegeri, PLDM să participe în 
calitate de concurent electoral.

Tudor Deliu:

Noi suntem partid politic și concu-
rent electoral. Slăbiciunile și ezitările în 
politică sunt taxate dur. În politică nu 
există compasiune sau prieteni. În poli-
tică există calcul rece, decizii ferme, iar 
laitmotivul este lupta pentru ascensiune 
și putere. Restul sunt amabilități diplo-
matice, care nu vin decât să mimeze un 
soi de colaborare. Sunt ferm convins că 
trebuie să ne concentrăm toate forțele, 
să fim pregătiți pentru alegerile locale, să 
nu avem nicio ezitare și să fim încrezuți 
în forțele proprii”.
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„Partidului Liberal Democrat din Moldo-
va a decis participarea în alegerile locale 
generale din 2019 în calitate de concu-
rent electoral. Pentru succesul acestui 
angajament, îi îndemnăm pe toţi cetă-
ţenii ţării să ajute la consolidarea socie-
tăţii noastre şi împreună să găsim soluţii 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
localităţilor noastre. Prin acţiuni concre-
te avem șansa revenirii în forţă pe scena 
politică.

Avem convingerea că PLDM va înainta 
cei mai buni candidaţi, care vor concura 
cu succes în cadrul acestui proces electo-
ral. Chemăm pe toţi cei care gândesc lu-
cid și care vor să vadă un viitor la ei acasă 
să se alăture echipelor noastre.

Oamenii trebuie să înţeleagă că de fieca-
re din noi depinde viitorul.

Vă îndemn la curaj, mobilizare și implica-
re”.

„Partidul Liberal Democrat din Mol-
dova a știut întotdeauna să coagule-
ze în jurul său personalităţi notorii și 
specialiști consacraţi. Din acest con-
siderent, cred că în alegerile locale 
generale, stabilite pentru data de 20 
octombrie, putem veni cu o ofertă elec-
torală sustenabilă pentru comunităţile 
Moldovei și cu o listă reprezentativă de 
candidaţi pentru fiecare unitate admi-
nistrativ-teritorială.

Ca și formaţiune politică, nu am parti-
cipat conștient în 3 scrutine electorale 
consecutive: prezidenţiale, locale noi 
și parlamentare. Am făcut-o pentru a 
asigura un suport partenerilor noștri 
politici și celor care erau văzuţi de so-
cietate ca și demontatori ai regimului 
aflat la guvernare.

Acum, când Partidul Democrat a ple-
cat în opoziţie, considerăm misiunea 
noastră drept una îndeplinită și tin-
dem să venim cu propria ofertă elec-
torală și cu propria viziune de dezvol-
tare a satelor și orașelor Moldovei.

E justificat, e concurenţial și e demo-
cratic ca cetăţeanul să-i poată alege 
pe cei mai buni dintre cei buni, mai 
ales atunci când aceștia sunt viitorii 
candidaţi ai PLDM”.

„Din momentul în care am fost ales în 
funcţia de secretar general al partidului, 
am conștientizat că avem misiunea grea de 
a rezista tuturor atacurilor. PLDM a rezistat 
și astăzi este pe deplin reformat. Nu mai 
suntem partidul unui singur om, deciziile 
noastre sunt colegiale, mereu precedate 
de dezbateri și consultări, finanţarea 
noastră este corectă și transparentă. 

Dar astăzi în faţa noastră stă o nouă 
misiune: să ne redobândim spiritul de 
învingători! Vom reuși și în acest demers, 
uniţi, determinaţi și bine organizaţi.

Pentru alegerile viitoare, Partidul Liberal 
Democrat a ales o altfel de campanie, 
o campanie care să adune împreună 
oameni diferiţi, dar care reprezintă cu 
adevărat comunităţile locale. Candidaţii 
PLDM nu vor fi absolut necesar și 
membri de partid, vom avea grijă ca ei 
să fie, înainte de toate, reprezentanţi ai 
intereselor cetăţenilor. Oamenii acestei 
ţări trebuie să fie în inima vieţii politice și 
nu un element de decor.

Ne propunem un nou model de organizare, 
prin care să aducem în prim plan cetăţenii, 
ca reprezentanţi ai comunităţilor locale. O 
administraţie locală de calitate poate fi 
creată în comunităţile noastre doar dacă 

suntem determinaţi cu toţii să facem ceea 
ce, ani de zile, am tot așteptat de la alţii 
să facă.

Cerem sprijinul celor dispuși să ni-l acorde, 
pentru a asigura prezenţa noastră în cât 
mai multe localităţi din ţară. 

Azi nu este despre a căuta cea mai scurtă 
cale, cum să ocolim obstacolele sau cum să 
ne ascundem după imagini artificiale crea-
te de tehnologiile politice. Azi este despre 
caracter, despre curajul de a privi realitatea 
în faţă și de a ne o asuma. Pornim de la 
gândul că nu denumirea sau emblema par-
tidului trebuie să se schimbe, ci noi trebuie 
să ne schimbăm în esenţă; nu politica tre-
buie să ne schimbe, ci noi trebuie să schim-
băm politica, să o aducem cu picioarele pe 
pământ, în albia firescului și a normalităţii. 

Nu va fi ușor, dar știm că cele mai dificile 
drumuri, deseori, duc la cele mai frumoase 
destinaţii! Împreună vom construi un 
mod de a face politică bazat pe ceea 
ce ne unește: bun-simţ, onestitate și 
profesionalism. Toate câte ni le propunem 
le putem reuși cu oameni și pentru 
oamenii acestei ţări! Prin muncă, multă 
muncă vom reuși.

Înainte, pentru oamenii Moldovei!

ALEXANDRU 
BUJOREANU, 
VICEPREȘEDINTE PLDM:

IULIAN DAVID, 
VICEPREȘEDINTE PLDM:

ALEXANDRU FETESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PLDM:

NU AVEM 
ALTĂ SOLUȚIE 
DECÂT SĂ FIM 
VICTORIOȘI!
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Noi, membrii și simpatizanții Partidului Liberal Democrat,

Fiind conștienți de situația social-politică din țară, drept ur-
mare a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019;

Ținând cont de importanța contribuirii la edificarea unui stat 
de drept și la asigurarea unei bune guvernări;

Estimând nivelul de risc care planează asupra garantării și 
sustenabilității vectorului de dezvoltare a Integrării Euro-
Atlantice;

Salutând deciziile partenerilor externi de susținere și con-
firmare a prevalării interesului popular în Republica Mol-
dova;

Evidențiind rolul Partidului Liberal Democrat din Moldova în 
promovarea valorilor fundamentale ale democrației;

Reafirmând importanța continuării procesului de integrare 
europeană a Republicii Moldova;

Conștientizând rolul partidelor politice în asigurarea unui ca-
dru prietenos pentru desfășurarea elementelor democrației și 
a progresului în general;

Înțelegând rolul primordial al activității reprezentanților 
APL aflați în proximitatea nemijlocită și în strânsă legătură 
cu cetățenii, pentru soluționarea problemelor care reies din 
necesitățile locale și regionale ale acestora;

Pornind de la necesitatea și obligația PLDM de a se implica 
plenar în alegerile locale generale din 2019,

DECLARĂM:

Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova va participa 
la alegerile locale generale din 2019 în calitate de concurent 
electoral.

ÎN ACEST SCOP:

Chemăm adevărații patrioți să se alăture echipei reînnoite a PLDM 
și să se implice, pentru binele comunităților din care provin;

Chemăm pe cei cu sufletul pentru Unire și integrare europeană 
să vină în echipa noastră;

PLDM este deschis spre colaborare cu toate forțele politice de 
dreapta, parlamentare și extraparlamentare, în vederea cola-
borării în alegerile locale generale din 20 octombrie 2019;

Ne dorim să ieșim din această campanie ca un adevărat partid 
al cetățenilor și al poporului, prin:

Desemnarea candidaților cu cele mai corespunzătoare calități 
pentru funcțiile de aleși locali;

Transpunerea împreună cu candidații la funcții de ales local a 
programul electoral al partidului, în scopul adresării celei mai 
fezabile oferte electorale;

Contribuirea la garantarea drepturilor constituționale și elec-
torale ale tuturor cetățenilor Republicii Moldova;

Participarea la asigurarea echilibrului politic al forțelor pro-
europene veritabile, întru atingerea obiectivelor și programului 
pro-european al Republicii Moldova;

Garantarea criteriului de reprezentare a femeilor în procesul de 
desemnare a candidaților pentru funcțiile de aleși locali, toto-
dată promovând și acordând suportul tinerilor candidați;

Asigurarea, după scrutin, a implementării celor mai bune meca-
nisme de dezvoltare locală pentru îmbunătățirea calității vieții 
cetățenilor;

Alegerile locale trebuie să aducă în APL un management ca-
litativ, implementat de oameni profesioniști.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Declarația PLDM după ședința 
Consiliului Politic Național 

din 30 iunie 2019
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Organizația Teritorială Șoldănești a PLDM, cu sediul în strada Păcii 16/1, orașul Șoldănești, 
a fost reconstituită la Conferința a VIII-a din 7 septembrie 2018, la care au participat 39 de 
delegați. Au fost alese organele de conducere a OT: președinte - Alexandru Tinică; Consiliul 
Politic Teritorial - 21 membri; Comisia de cenzori - 3 membri. Au fost înaintați membri în 
Consiliul Politic Național: Tinică Alexandru, Focșa Serafima și Malâi Mariana. La ședința 
CPT din 21 octombrie 2018, a fost ales vicepreședintele OT: Focșa Serafima și 9 membri ai 
Biroului Permanent Teritorial.

În PLDM Șoldănești 
renaște forța de altădată

ORGANIZAȚIA 
TERITORIALĂ 
ȘOLDĂNEȘTI 
A PLDM

În prezent, OT Șoldănești a PLDM 
are în componența sa 204 membri, 
dintre care sunt 24 de consilieri sătești, 
3 consilieri orășenești și 3 consilieri  
raionali, constituiți în 16 organizații pri-
mare și locale. De profesie, membrii 
PLDM din raionul Șoldănești sunt pe-
dagogi, lucrători medicali, fermieri, an-
treprenori, dar și pensionari, care sunt 
participanți foarte activi la dezvoltarea 
comunităților locale și la ridicarea nive-
lului de trai al cetățenilor. 

OT Șoldănești a PLDM a început pre-
gătirile pentru campania electorală loca-
lă prin elaborarea Planului de activități 
pre-electorale: identificarea candidaților 
la funcțiile de primar și consilieri lo-
cali, constituirea staff-urilor electorale, 
desfășurarea unui seminar instructiv 
pentru viitorii candidați, identificarea ob-
servatorilor în secțiile de votare etc.

Echipa PLDM din orașul Șoldănești 
este pregătită să depună toate efor-
turile de preluare a primăriei pentru a 
continua multiplele proiecte începute 
de fostul primar Alexandru Tinică. Cu 
părere de rău, aceste proiecte au fost 

stopate în ultimii 4 ani. Actualul primar, 
Ion Cuculescu, transfug de la Parti-
dul Nostru la Partidul Democrat, nu a 
fost în stare să elaboreze și să obțină 
finanțări pentru noi proiecte. Au conti-
nuat doar 3 proiecte începute de Ale-
xandru Tinică: reparația Grădiniței de 
copii ,,Andrieș”; extinderea iluminatului 
public și reparația străzii Păcii.

Echipa PLDM Șoldănești, în frunte 
cu Alexandru Tinică și Serafima Focșa, 
își propune continuarea implementării 
proiectelor începute cu 4 ani în urmă 
și refacerea gospodăriei comunale, 
care să îngrijească străzile și parcurile, 
să restabilească stațiile de epurare, să 
extindă apeductul etc., iar primăria să 
repare (consolideze) blocurile de lo-
cuit avariate, să construiască stadionul 
orășenesc, parcul de odihnă, canaliza-
rea în toate cartierele și depozitul pen-
tru deșeuri etc.

OT Șoldănești a PLDM va depune 
eforturi pentru obținerea rezultate-
lor bune la alegerile locale din 20 oc-
tombrie 2019 și pentru dezvoltarea 
comunităților locale.

„În ultimii 4 ani, a intrat în declin și activitatea 
gospodăriei comunale Întreprinderea Municipa-
lă ,,Regia Apa Șoldănești”, fiind adusă la faliment 
de către directorul Valentin Sofroni, care a fost 
numit în funcţie de către primarul Ion Cucules-
cu. După ce a preluat întreprinderea fără datorii 
și bine dotată: excavator VOLVO, mașină de ase-
nizare nouă, 6 fântâni arteziene automatizate, 
oficiu modern etc., Sofroni a solicitat majorarea 
preţului la apă și trecerea ÎM ,,Piaţa Șoldănești” 
în gestiunea ÎM ,,Regia Apa Șoldănești”. 

Aceste lucruri au fost acceptate, iar costul unui 
m3 de apă a fost mărit de la 5,40 lei la 12 lei, iar 
,,piaţa” aduce lunar în bugetul întreprinderii cir-
ca 100 000 lei. Odată cu creșterea veniturilor 
însă, la întreprindere au început să crească da-
toriile: restanţe la plăţile salariale, datorii la im-
pozite, datorii la fondul asigurărilor sociale etc., 
din cauza incompetenţei directorului Sofroni și 
sub ochii primarului Cuculescu și a conducerii 
Consiliului Raional Șoldănești. După depășirea 
restanţelor și datoriilor de peste 1,5 milioane lei, 
Sofroni a solicitat trecerea întreprinderii la in-
solvabilitate. Și dintr-o întreprindere viabilă a 
devenit una falimentară.

Piaţa de mărfuri, în perioada anilor 2008-2015 
a adus în bugetul primăriei anual câte 120 000 
lei. Din anul 2016, de când director este Sofroni, 
taxa de piaţă în bugetul orașului nu se transfe-
ră. Este o încălcare gravă a legislaţiei, despre 
care știe și primarul, și conducerea raionului, iar 
organele competente nu întreprind măsuri.

De asemenea, de când director este Sofroni, nu 
funcţionează nicio staţie de purificare a apelor re-
ziduale, acestea revărsându-se neprelucrate în 
râuleţul Ciorna, apoi ajungând în râul Nistru. Cu-
nosc situaţia creată și primarul, și Inspecţia ecolo-
gică, însă nimeni nu dorește redreseze lucrurile”.

PREȘEDINTELE 
ORGANIZAȚIEI 
TERITORIALE ȘOLDĂNEȘTI 
A PLDM, 
ALEXANDRU TINICĂ:
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Președintele OT Leova a PLDM, Ale-
xandru Bujorean, este unul din primii 
membri PLDM din raion și a aderat la 
partid încă în decembrie 2007.

A fost de 2 ori ales în calitate de con-
silier raional și local, a candidat la funcția 
de primar al or. Leova și a deținut mai 
mult timp funcția de Reprezentant al 
Guvernului RM în raionul Leova.

Vicepreședinții organizației vin din 
domeniul administrației publice locale.

Este vorba despre Ion Cvasnei, pri-
marul satului Orac și Alexandru Ionașco, 
primar al orașului Leova, ales după de-
clararea Independenței.

În urma alegerilor locale generale 
din 2019, pe listele PLDM au fost aleși 6 
primari, 9 consilieri raionali și peste 150 
de consilieri locali.

Mulți dintre ei au căzut pradă 
tentațiilor și presiunilor exercitate de 
Partidul Democrat și acoliții săi, dar 
foarte puțini au declarat oficial că pără-
sesc rândurile PLDM sau că aderă la alt 
partid, iar acest fapt ne face să credem 
că, după căderea regimului Plahotniuc, 
mulți din aleșii locali, intimidați de fos-
ta guvernare, își vor relua activitatea 
partinică. La evidență în organizațiile 
primare din raionul Leova se află 486 
persoane.

PLDM A FOST PERCEPUT 
ÎN TOATĂ PERIOADA EXISTENȚEI SALE
CA ȘI FORMAȚIUNE PRO-ACTIVĂ

Membrii de partid din raionul Leova, 
de la fondarea organizației și până în pre-
zent, au reprezentat o echipă de activiști 
distinctă de cea a altor partide, întâi de 
toate, prin calitățile organizatorice și 
cunoștințele administrative înalte, dar și 
prin capacitatea de a se afirma, atât ca 
reprezentanți ai unei formațiuni aflate la 
guvernare, cât și de a supraviețui orga-
nic în calitate de membri activi ai unui 

Organizația Teritorială Leova a PLDM a fost constituită oficial în martie 2008. 
În fruntea Organizației Teritoriale Leova se află persoane care s-au remarcat 
în viața publică a raionului și, în același timp, cei care au dat dovadă de 
rezistență și stoicism, inclusiv în perioada în care partidului i-au fost aplicate 
cele mai dure lovituri.

Președintele OT Leova a PLDM, 
Alexandru Bujorean, este unul din 
primii membri ai PLDM din raion
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meritat și să contribuie la soluționarea 
problemelor cu care se confruntă țara 
noastră, inclusiv prin continuarea par-
cursului european, cale pe care Repu-
blica Moldova a pășit în 2009, împreună 
cu PLDM.

Iar pentru ca acest lucru să se întâm-
ple este nevoie ca conducerea partidului 
și formațiunea per ansamblu să abordeze 
probleme reale ale cetățenilor și să vină 
cu propria viziune privind soluționarea 
acestora.

Asta ar dovedi întâi de toate capaci-
tatea echipei profesioniste a PLDM de a 
deveni o reală alternativă de guvernare.

UNDE NU ESTE IDEE, 
NU POATE EXISTA NICI STAT

O provocare generală, caracteristică 
tuturor activiștilor politici din această 
țară este «infidelitatea politică».

Cu alte cuvinte, membrii oricărui 
partid sunt tentați să fie cât mai aproa-
pe de guvernare, favorizând într-un fel 
migrația politică și, atât timp cât acest 
proces va continua, nu vom reuși să con-

partid de opoziție parlamentară sau ex-
traparlamentară.

PLDM a fost perceput în toată pe-
rioada existenței sale ca și formațiune 
pro-activă, aflată în permanentă mișcare 
și acțiune.

Dorința principală a membri-
lor de partid din raionul Leova și, cu 
siguranță, a celor din întreaga țară este 
ca formațiunea să revină la locul bine 
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În timp, PLDM a dovedit că este echipa 
în care pot fi coagulaţi cei mai buni 
manageri și profesioniști.
Anume aceste calităţi au definit și 
trebuie să definească în continuare 
candidaţii noștri.
Sunt sigur că vom reuși să scoatem în 
faţa o echipă bine pregătită de candidaţi 
pentru fiecare nivel al administraţiei 
publice locale și cetăţenii îi vor delega cu 
încredere în funcţiile de răspundere.
Mesajul meu către colegi este cât se 
poate de simplu: „Să aibă curaj și să 
candideze. Ce a fost mai greu a trecut 
și acum urmează să muncim împreună 
pentru relansarea ţărișoarei noastre”.
Și pentru că «veșnicia s-a născut 
la sat», vom contribui la aducerea 
schimbării de jos, de la talpa ţării.
Metodele de presiune și șantaj ale 
fostei puteri sunt cunoscute nu din 
auzite de fiecare ales local din această 
ţară. Dosarele, coruperea, percheziţiile 
și ameninţările sunt doar câteva din 
metodele aplicate în trecut.
Acolo unde am avut «nuclee dure», am 
reușit să menţinem echipele intacte.

Alţii au căzut pradă tentaţiei sau au 
cedat presiunilor, dar în niciun caz nu 
îi judecăm pentru acest lucru, ba din 
contra.

Fac un apel către toţi colegii noștri, 
care nu au fost implicaţi în ilegalităţi 
și care nu s-au autoidentificat aprig 
cu fosta putere, să revină în echipă, ca 
împreună să realizăm până la sfârșit 
toate angajamentele asumate în faţa 
cetăţenilor încă în anii 2009-2010. 
Niciun primar sau consilier din ţara 
noastră nu poate nega că cele mai 
substanţiale investiţii, îndeosebi în 
infrastructura localităţilor, au venit în 
anii 2010-2014, ani în care PLDM se 
afla la guvernare.

Case de cultură, drumuri, grădiniţe, 
centre medicale, sisteme de apeduct și 
canalizare și alte obiecte de importanţă 
vitală pentru comunităţi au fost reno-
vate în acea perioadă, în unele cazuri 
de la zero.

Sperăm că lucrurile bune nu se uită și 
contribuţia PLDM la implementarea 
acestor proiecte va conta la viitoarele 
alegeri locale.

struim partide doctrinare și ideologice în 
țara noastră.

Iar unde nu este idee, nu poate exis-
ta nici stat.

Ultimul Congres al PLDM a tre-
zit în fiecare membru de partid licărul 
speranței că în partid lucrurile își vor 
relua mersul firesc și, concomitent, vom 
putea contribui la aducerea schimbării în 
țara noastră.

Considerăm că acest lucru ne-a 
reușit și impulsul principal al acțiunilor și 
activităților PLDM din ultima perioadă a 
fost dat de Președintele PLDM, ex-depu-
tatul în Parlament, Tudor Deliu.

Corectitudinea acestuia și respectul 
de care se bucură în rândul populației se 
reflectă, de altfel, și în ușoara ascensiune 
a PLDM în sondajele de opinie.

PREȘEDINTELE OT LEOVA 
DESPRE ORGANIZAȚIE

Am aderat la echipa PLDM încă la 
vârsta de 18 ani și am spus în repetate 
rânduri că partidul pentru mine este o 
familie, în care m-am format, am muncit 
și cel mai important, am învățat a deose-
bi binele de rău.

Am reușit să rezistăm și să facem 
față tuturor provocărilor pe întreaga pe-

rioadă de aproximativ 12 ani de la fonda-
rea PLDM.

În tot acest răstimp, eu și colegii am 
depus eforturi ca să schimbăm la față 
comunitățile noastre și suntem gata sa 
ne dedicăm și în continuare acestui scop.

Cel mai important test pentru noi, în 
perioada imediat următoare, sunt ale-
gerile locale și suntem determinați să 
mergem în aceste alegeri cu cei mai buni 
candidați.

Iar nota și aprecierea ne va fi dată nu 
de presa aservită și oponenții politici, ci 
de alegător.

MESAJUL 
PREȘEDINTELUI
OT LEOVA, 
ALEXANDRU 
BUJOREAN
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Este imperios să continuăm evidențierea 
rolului femeii în viața social-politică a țării. 
Doar așa vom construi un mecanism puter-
nic, capabil să dezvolte o societate prospe-
ră, educată și progresistă. Rolul femeilor po-
liticiene în democratizarea statului este unul 
incontestabil. 

Noi avem femei extraordinare în partid. 
Amintiți-vă, ce aport ați avut toate dintre 
dumneavoastră în alegerile din anii trecuți. 
Câtă forță, muncă și implicare! De ace-
ea vom susține și vom acorda tot suportul 
potențialelor candidate la funcții de condu-
cere și în alegerile viitoare. 

Nicio țară din lume nu își poate atinge în-
tregul potențial, fără a oferi femeilor o plat-
formă stabilă, sigură și confortabilă pentru 
dezvoltarea personală. Nu există progres și 
reușite, dacă lipsește educația. În educație și 
școlarizare rezidă adevărata noastră forță. 
Ce poate fi mai frumos decât o femeie inte-
ligentă, sigură pe sine, liberă să își exprime 
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Iași, România
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„Vom reconstitui 
și fortifica organizațiile 
de femei la nivel național”

CONFERINȚA 
A III-A 
A ORGANIZAȚIEI 
DE FEMEI

„Conferința Organizației de Femei a Partidului Liberal Democrat din Moldova este un 
pas necesar și foarte important. Aceasta va activiza acțiunile și proiectele care au stag-
nat în ultimii ani, va aduce o schimbare de comportament, va impulsiona mișcarea lide-
rismului feminin în politică, promovând și încurajând femeile competente. De aceea, un 
lucru prioritar este reconstruirea și fortificarea organizațiilor de femei din teritoriu. 

Nadejda Plăcintă la  confer ință: 

gândurile și să obțină, prin forțele proprii, 
rezultate frumoase! 

Trebuie să ținem cont de acest lucru și să 
creăm mecanisme eficiente de comunicare 
și cu femeile din diasporă. 

Timpurile când rolul femeii era doar unul 
casnic au apus. Femeile au demonstrat de-a 
lungul anilor, în perioade mult mai dificile, că 
pot crea un echilibru perfect între obligațiile 
de familie, îngrijirea copiilor și funcțiile de 

conducere. Acesta este un lucru incontes-
tabil și ireversibil. 

Revenind la prioritățile noastre, consider 
că una dintre ele trebuie să fie restabilirea 
dialogului cu Organizația de Femei a Parti-
dului Popular European (EPP Women) și să 
beneficiem de potențialul și experiența lor. 

Mă bucur că în PLDM sunt atâtea femei 
frumoase, fiecare cu povestea ei. Și sunt si-
gură că fiecare dintre dumneavoastră a avut 
momente când a dat dovadă de maxim cu-
raj, voință și tenacitate extraordinară, când 
s-a autodepășit, demonstrându-și că poate 
fi deasupra tuturor greutăților. Aceasta este 
adevărata fire a femeilor. Să lupte și să învingă!

Vreau ca fiecare doamnă să aibă încrede-
rea că lucrurile se vor schimba spre bine. Și 
această încredere va fi alimentată constant 
prin acțiuni concrete. Implicarea fiecăreia 
este foarte prețioasă, deoarece femeia es-
te chintesența unei societăți și efortul nos-
tru comun este o forță greu de combătut”.


