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ION  
CEBAN

ADMINISTRARE EFICIENTĂ

GRIJĂ PENTRU ORĂȘENI

CONFORT PENTRU  
FAMILII ȘI COPII

ORAȘ MODERN ÎN  
CARE DOREȘTI SĂ LOCUIEȘTI

Care sînt principalele avantaje ale lui  
Ion Ceban în raport cu ceilalţi candidaţi  
şi de ce între Silvia Radu şi  
Andrei Năstase nu este nicio deosebire?

Ce a reuşit să facă fracţiunea PSRM 
în Consiliul Municipal Chişinău sub 
conducerea lui Ion Ceban în ultimii  
3 ani. 

Platforma electorală a candidatului  
la postul de primar general de Chişinău,  
Ion Ceban. Cum vede candidatul PSRM 
dezvoltarea capitalei.
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PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Primarul în care poți 
avea încredere
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De ce Ion CebanCe vom faceCe am făcut 



SOCIALIȘTII

2 MOLDOVA ARE VIITOR

Timp de doi ani şi jumătate de 
activitate intensă, Ion Ceban şi 
colegii săi de fracţiune au reuşit să 
schimbe situaţia din municipiu spre 
bine pe majoritatea din direcţii. Vă 
prezentăm doar o mică parte din 
realizările înregistrate.

AM REGLEMENTAT ȘI 
ORGANIZAT ACTIVITATEA 
CONSILIULUI MUNICIPAL.
•  NU votărilor „la pachet”. Noi 

i-am impus pe toţi consilierii să renun-
ţe la practica de votare „printr-o singu-
ră mişcare” a sute de chestiuni. Fiecare 
chestiune este discutată şi votată în par-
te.

• Filmarea şi arhiva-online a înre-
gistrărilor video ale tuturor şedinţelor 
comisiilor de profil. În ciuda blocărilor 
permanente încă în anul 2015, în prezent 
pot fi vizionate arhivele tuturor şedinţe-
lor de comisii, unde, anterior, era o dez-
organizare totală. Consilierii din toate 
fracţiunile au devenit mai atenţi şi mai 
responsabili;

• Toate chestiunile şi iniţiativele de 
primă importanţă – doar prin dezbateri 
publice, fracţiunea socialiştilor le-a or-
ganizat mai multe decît toate celelalte 
fracţiuni şi partide, în ultimii 10 ani de 
aflare în Consiliu;

• Votarea electronică – a fost pro-
movat proiectul corespunzător, a fost 
achiziţionat şi montat echipamentul ne-
cesar. Totul este gata pentru a fi pus în 
funcţiune. Astfel, răspunderea pentru 
fiecare votare revine fiecărui consilier în 
parte şi poate fi verificată în orice mo-
ment.

•  A fost iniţiată trecerea la circu-
laţia electronică a documentelor. Un 
proiect foarte important menit să creas-
că eficienţa activităţii Primăriei atît din 
aspectul proceselor interne, cît şi a co-
municării cu locuitorii. Este vorba, mai 
întîi de toate, de sistemul electronic de 
circulaţie a documentelor şi “ticket“-
management, care vor permite monitori-
zarea majorității ordinelor, indicaţiilor şi 
a interacţiunii între direcţiile Primăriei, 
preturilor, întreprinderilor municipale 
etc. Fracţiunea noastră are deja pus în 
practică un element al acestui funcţional 
– proiectul “Petitia.md”, care a con-
tribuit la stabilirea unei legături între 
orăşeni şi structurile alese la nivel de 
Parlament şi Consiliu Municipal, pre-
cum şi proiectul „Decide.md” pentru 
colectarea de propuneri din partea 
orăşenilor pentru bugetul orăşenesc.
ULTERIOR, AM ÎNCEPUT SĂ 
FACEM ORDINE ÎN SFERA 
URBANISMULUI ŞI CEA A 
ADMINISTRĂRII PATRIMONIULUI 
PUBLIC.

• Am stopat mai multe şantiere 
abuzive. Da, există unele, pe care nu 
am reuşit să le stopăm. Aici, iarăşi, este 
problema mituirii, a sistemului judecă-
toresc corupt. Mai mulţi consilieri şi de-
putaţi, precum şi activişti PSRM au, la 
momentul actual, asupra lor dosare pe-
nale intentate. Putem aminti, de exem-
plu, pornirea unui proces în care se pre-
tinde 20 milioane lei împotriva PSRM 
pentru apărarea teritoriului cunoscutului 
ansamblu de dans „Codreanca”,;

• Am aşezat la masa de negocieri 
firmele de construcţii, administraţia Pri-
măriei şi locuitorii de rînd pentru a găsi 
un numitor comun în conflictele iscate;

•  Am participat cît se poate de ac-
tiv la elaborarea şi adoptarea proiectului 
privind interzicerea construcţiilor în-
cadrate în limitele părții istorice a ora-
şului – în centrul capitalei;

• Am început să participăm şi să 
prezentăm în mass-media activitatea 
Consiliului arhitecților. Datorită aces-
tui fapt s-a redus numărul de decizii ar-
bitrare privind construcţiile, care de re-
gulă, erau adoptate „în linişte”, cu uşile 
închise;

• Este foarte important – am insistat 
ca toate vînzările de terenuri funciare să 
se realizeze doar prin licitaţii publice. 
A fost constituită o comisie, în curînd 
urmează să înceapă licitaţiile.

AM DECLANŞAT O AMPLĂ 
CAMPANIE ANTI-CORUPŢIE 
ÎMPOTRIVA PRIMARULUI ŞI A 
CORUPŢIONIŞTILOR LUI.
•  Mai bine de 2 mii de interpelări 

în organele de ordine publică care au 
devoalat scheme ale Primăriei şi ale 
întreprinderilor municipale sau au bătut 
alarmă în privința acţiunilor cu un grad 
sporit de probabilitate a existenţei com-
ponentei coruptibile. În total, fracţiunea 
a examinat peste 8 mii de interpelări 
şi scrisori pe adresa diferitor instanţe, 
inclusiv Primărie şi întreprinderi muni-
cipale;

• Anume noi am organizat mai multe 
conferinţe de presă, în cadrul cărora am 
făcut publice noi detalii privind schema 
parcărilor şi off-shorurile, care a ajuns 
să fie pentru Chirtoacă ultima în activi-
tatea sa de primar;

• În total am examinat peste 11.000 
de petiții din partea cetățenilor;

SFERA SOCIALĂ ŞI GRIJA 
PENTRU OAMENI
Bineînţeles, fracţiunea socialiştilor 

nu a putut să nu pună accent pe sfera 
socială şi pe susţinerea orăşenilor cu 
venituri mai mici de media pe Chişinău. 
Iată doar cîteva sfere şi programe speci-
ale destinate unor anumite categorii de 
orăşeni:

COMPENSAŢII PENTRU 
ACHITAREA FACTURILOR LA 
AGENTUL TERMIC
• La inițiativa PSRM a fost majorat 

plafonul de venituri pentru solicitarea 
compensaţiilor pentru căldură pentru 
perioada rece a anului, de la 2000 pînă 
la 3000 de lei pentru un membru de fa-
milie. În anul 2016, din această catego-
rie au făcut parte 41 de mii de familii.

SCUTIRE DE SUPRAPLĂŢILE 
COMUNALE

• La inițiativa socialiștilor a fost 
adoptată Decizia privind scutirea 
pensionarilor, invalizilor, a familiilor 
social-vulnerabile de achitarea 
supraplăţilor pentru apă indicate în 
facturi. De compensaţiile respective au 
beneficiat 33869 de familii. 

COMPENSAŢII PENTRU 
DIFERENŢA DE TARIF PENTRU 
EVACUAREA DEŞEURILOR
• A fost adoptată Decizia cu privire 

la alocarea de fonduri pentru achitarea 
compensaţiilor pentru diferenţa de tarif 
la evacuarea deşeurilor. Doar in luna 

iulie 2017de compensații au beneficiat 
aproximativ 35.000 de orăşeni. În total 
sînt planificate compensații pentru 41 
de mii de familii.  

COMPENSAŢII PENTRU 
CĂLĂTORII CU TRANSPORTUL 
PUBLIC
• A fost adoptată Decizia cu privire 

la achitarea de compensaţii pentru 
călătoria cu transportul orăşenesc şi 
suburban pentru persoanele în etate, 
persoanele cu un grad de invaliditate 
mediu (inclusiv de gr.III) în raza mun. 
Chişinău (70 de lei sau abonamente 
lunare). De compensaţia respectivă au 
beneficiat 68 mii de cetăţeni, iar suma 
totală a compensaţiilor a constituit 40 
mln. lei.

SUPLIMENT SALARIAL PENTRU 
ANGAJAŢII GRĂDINIŢELOR DE 
COPII
• Începînd cu 1 septembrie 2017, 

s-a stabilit un supliment salarial 
pentru unele categorii de angajaţi din 
instituţiile preşcolare (bucătari, asistenţii 
bucătarilor, dădace, personalul medical, 
ș.a.) în volum de 50 la sută, de care 
beneficiază și astăzi 2700 de angajaţi.

Am identificat soluții pentru 
alocarea de la bugetul pentru anul 
2018 a unui suport a cîte cel puţin 100 
de lei pentru aproximativ 70.000 de 
persoane, preponderent pensionari, cu 
ocazia sărbătorilor de Paști.

APARATE AUDITIVE
• Doar în anul 2017, pentru 500 de 

persoane cu deficienţe de auz au fost 
alocate mijloace pentru procurarea 
aparatelor auditive;

CANTINE SOCIALE
• Aproximativ 4 mii de persoane 

au beneficiat de serviciile cantinelor 
sociale pe parcursul anului trecut. 
PSRM a insistat pe alocarea de fonduri 
din buget în acest scop;

ASISTENŢĂ INVALIZILOR CU 
DEFICIENŢE DE VEDERE
• Fracțiunea PSRM a insistat să 

fie alocate surse financiare pentru 
procurarea tonometrelor, a 
termometrelor acustice precum şi 
pentru serviciile de protezare oculară.

PROTETICĂ DENTARĂ  PENTRU 
PERSOANE DEFAVORIZATE
• În ultimii doi ani (2016-2017), 

fracţiunea PSRM a obţinut alocarea de 
la buget a sumei de 9 mln. lei pentru 
servicii de protetică dentară pentru 
pensionari, veterani, invalizi. Pînă în 
prezent, peste 1000 de persoane au 
beneficiat de servicii de protetică 
dentară.

ANULAREA TAXELOR PENTRU 
PENSIONARI ŞI PERSOANELE 
CU NEVOI SPECIALE
• A fost anulată taxa de 120 de lei pe 

an pentru îngrijirea fiecărui mormînt 
al rudelor. Am contribuit la anularea 
acestei taxe, eliberînd de obligaţia de 
achitare 25500 de pensionari şi persoane 
cu nevoi speciale.

AM ÎNCEPUT SĂ FACEM 
ORDINE ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI
• Am promovat  implementarea 

conceptului „transportului nocturn”. 

Este vorba despre funcţionarea anumitor 
rute de troleibuz pînă la ora 02.00;

• Am propus şi am pregătit proiectul 
privind achiziţionarea şi asamblarea 
autobuzelor. Chiar săptămîna trecută 
a avut loc aprobarea achiziționării a 50 
de autobuze. Plus la aceasta, am propus 
un proiect ce prevede asamblarea 
de autobuze noi, ceea ce va asigura 
o economie de fonduri şi creşterea 
efectivului parcului de autobuze, iar 
ulterior şi exporturile de autobuze 
asamblate;

• Am reanimat proiectul privind 
tichetarea electronică, în troleibuze și 
autobuse, pe care, Chirtoacă şi Gamreţchi 
îl blocau de cîţiva ani. Într-un final, am 
impus Direcţia Transport împreună cu 
grupul de lucru, în care participarea 
noastră a avut un rol important – să 
promoveze proiectul în Consiliu. În 
acest mod,  pînă în luna septembrie, 
dacă evenimentele vor evolua conform 
planului, sistemul de achitare în 
troleibuze şi autobuze va fi trecut la 
tichete electronice, ceea ce va permite 
înlăturarea numerarului necontabilizat 
pe care îl puneau în buzunar liberalii 
care controlau primăria.

COMISIA GCL A ELABORAT UN 
PROIECT DE AMENAJARE A 
INFRASTRUCTURII EDILITARE, 
MAI MULTE DINTRE CARE AU 
FOST IMPLEMENTATE INTEGRAL 
SAU PARŢIAL
• Am elaborat viziunea cu privire la 

reabilitarea teritoriilor între cartiere, a 
zonelor verzi şi a surselor acvatice;

• În rezultatul multiplelor inspecţii, 
au fost identificate şi remediate peste 
50 de locuri de poluare a surselor 
acvatice locale;

• Am elaborat conceptul privind 
reabilitarea trecerilor subterane şi altor 
locuri publice (staţiile de transport 
public, havuzuri etc.);

• Au fost pregătite și au început a 
fi implementate programe speciale în 
cadrul cărora urmează să fie instalate 
terenuri de joacă pentru copii, 
amenajate teritoriile din interiorul 
curţilor de bloc, drumurile de acces, 
iluminatul public dar și terenuri 
sportive (work-out). Peste 300 de 
curți de blocuri vor beneficia de aceste 
proiecte. 

Succesele socialiştilor în Chişinău: 
transparenţă şi lupta împotriva corupţiei, protecţia socială şi implementarea tehnologiilor moderne

- Lista prezentată poate continua. 
Dar și aceste schimbări neînsemnate, 
dar foarte importante nu ar fi fost 
posibile fără o activitate conjugată a  
colegilor din fracţiunea Consiliului 
Municipal, care zilnic luptă cu 
nedreptatea şi haosul din Primărie, 
reuşind, totodată, să elaboreze, să 
promoveze şi să pună în practică 
toate deciziile enumerate mai sus. Fie 
că e vorba de montarea terenurilor 
de joacă pentru copii sau de audienţe 
săptămînale ale cetăţenilor, de 
organizarea de audienţe publice sau de 
organizarea și susţinerea protestelor în 
curţile de bloc împotriva samavolniciei 
firmelor de construcţii – colegii mei 
din fracţiune sînt mereu în avangardă.

   ION CEBAN



SOCIALIȘTII

3www.socialistii.md

Dar, Ceban a făcut studii în 
cele mai prestigioase uni-
versităţi din lume! Este vor-
ba despre, École nationale 
d’administration (Franţa) şi 
Academia de Administrație 
Publică de pe lîngă Preşe-
dintele Federației Ruse!!! 
Sau iarăşi alegem primar-
un dansator, și ministrul 
Apărării – un strepteaser?

SPUNEȚI-MI CARE DINTRE 
CANDIDAŢI ARE STUDII ÎN 
MATERIE DE MANAGEMENT 
URBAN? RADU? NĂSTASE? 
ROŞCO? 

CINE DINTRE CONCURENŢI CUNOAŞTE 
MAI BINE SITUAŢIA DIN CAPITALĂ, 
PRECUM O ȘTIE ION CEBAN?

CINE DINTRE CONCURENŢI ARE 
PROIECTE CONCRETE ŞI REALE PRIVIND 
DEZVOLTAREA ORAŞULUI?

CINE ARE O EXPERIENŢĂ MANAGERIALĂ PRECUM CEA  
A CANDIDATULUI PSRM?

CINE A FĂCUT MAI MULT PENTRU CHIŞINĂUIENI DECÎT CEBAN?

Să fie Năstase oare? „Paraşutistul” Codreanu? 
Silvia Radu care pînă în prezent caută birourile 
subalternilor cu busola şi GPS-ul telefonului?

Planuri care să trezească interes primarilor 
din Baku, Minsk şi Budapesta! Silvia Radu, pînă 
în prezent, fură iniţiativele PSRM (linie de trolei-
buz pînă la Sîngera etc). Lui Năstase, în genere, 
nu-i pasă de proiecte, planuri urbanistice! Are ne-
voie de Primărie pentru a sări în Parlament.

Ion Ceban a fost vice-ministru al Educaţiei, Tineretului şi Sportului, a fost res-
ponsabil de proiecte internaţionale, ştie cum să-i convingă pe donatori şi să atra-
gă investitorii în proiecte benefice pentru economia Moldovei.
Spuneţi-mi ce instituţii au condus Năstase, Codreanu, Roşco? Silvia Radu nu 
a condus nici măcar o primărie sătească. Dînsa este o capitalistă tipică, care îşi 
satisfăcea capriciile într-o întreprindere privată. Ea are o experienţă vastă, în a 
stoarce bani din cetăţeni, prin majorarea tarifelor la electricitate. Probabil, cu 
asta se va ocupa şi-n Primărie!

Ce au făcut Năstase, Radu, Codreanu pentru construirea şi repararea terenurilor 
de joacă, a stadioanelor, a şcolilor? Au luptat cumva pentru majorarea compensa-
ţiilor, a îndemnizaţiilor şi salariilor pentru categoriile defavorizate cum face Ion 
Ceban? Au dezvăluit măcar o schemă de la Primărie?
Dar, Ion Ceban a deconspirat schema cu parcările, cu terenurile funciare! Asta și 
le-a jucat festa lui Chirtoacă, Grozavu, Gamreţchi, etc.!
Arătaţi-mi măcar o acțiune de protest împotriva construcţiilor ilegale la care să fi 
participat Radu, Năstase și Munteanu? Nu aţi văzut, nici nu veţi vedea! Cum ar 
putea liberalul Valeriu Munteanu să lupte contra liberalului Iurie Dîrda?

AVANTAJELE LUI ION CEBAN

ÎNTRE RADU ŞI NĂSTASE NU EXISTĂ DEOSEBIRI PRINCIPIALE
Andrei Năstase este complet confuz. Dimineaţa spune una, ziua – alta, seara se jură că 
nimic din cele spuse anterior nu-i aparţine.
Andrei Năstase din 2014 şi Andrei Năstase din 2018 sînt persoane absolut diferite.
Din persoana care critica PDM a devenit un critic al PSRM.
Din statalist s-a transformat într-un unionist înflăcărat.
Din luptător împotriva oligarhilor a devenit partenerul lor.
Din politician independent – într-un subaltern smerit al Maiei Sandu.
A ajuns pînă la marasm: Năstase evită s-o critice chiar şi pe Silvia Radu, canalizîndu-şi 
tot elanul combatant împotriva lui Ion Ceban.
Este curios, va avea oare Năstase curajul să pronunţe măcar numele Silviei Radu, ca să 
nu mai vorbim deja de o critică reală la adresa acesteia?

ÎNTRE RADU ŞI NĂSTASE DE FAPT DEJA NU MAI EXISTĂ DEOSEBIRI 
PRINCIPIALE
1. Ambii candidaţi sînt unionişti, participanţi activi ai acţiunii „centenarul marii uniri”.
2. Ambii îi promovează pe rusofobi.
3. Ambii apără vectorul pro-european, adică fenomenul corupţiei, haosului și sărăciei.
4. Ambii sînt nişte creaturi ai oligarhilor.
5. Ambii sînt proprietari de palate, terenuri funciare, automobile de lux și sunt milionari 
în lei.
6. Ambii nu au experienţa managerială în structuri publice.
7. Ambii nu au o viziune şi un plan bine determinat privind dezvoltarea urbană.
8. Ambii nu au soluționat nicio problemă a oraşului, nu au nicio realizare în acest do-
meniu.
9. Ambii susţin ideea de inadmisibilitate a victoriei PSRM în oraş.
10. Ambii au ratat alegerile prezidenţiale (fiecare în manieră proprie). 
Probabil, ambii vor suferi eşec şi de data aceasta.

Bogdan Țîrdea, Doctor în științe politice

CANDIDATUL PSRM, LA FUNCȚIA 
DE PRIMAR AL CAPITALEI, ION 
CEBAN, ARE O SERIE DE AVANTAJE 
ÎN RAPORT CU CONCURENŢII SĂI. 
PRIN URMARE, ESTE ȘI ȚINTA 
TUTUROR ATACURILOR.

Replica 
lui Bogdan Ţîrdea

Mă ruşinez să întreb: ce au făcut actualii candidaţi la funcţia de 
primar al capitalei pentru a soluţiona cea mai actuală problemă – ta-
rifele mari la apă, electricitate ş.a.?

Ştim că Silvia Radu, majora nemilos tarifele la electricitate şi a tre-
cut pierderile Union Fenosa în valoare de 1,5 mlrd. lei pe umerii oră-
şenilor.

Datorită tarifelor exorbitante pe care le-am achitat noi toţi, Silvia Radu 
a avut un salariu de 430 mii de lei pe lună, deţine 10 conturi bancare, 
31 terenuri de pămînt, 1 casă, 2 apartamente, 4 firme, cîteva automo-
bile!

Pentru toate aceste „realizări”, Partidul Democrat a decis să o avanseze 
la funcţia de prima general interimar! Acum ea va storca din cetăţeni tarife 
pentru apă, căldură, evacuarea deşeurilor şi Dumnezeu mai ştie pentru ce!

Încă o nuanţă interesantă: s-a născut la Hînceşti, dar vrea să se facă 
primăriţă la Chişinău!

Năstase are şi el multe realizări. Pentru propriul folos, bineînţeles.
Are 3 case, 7 anexe, 2 ha de terenuri agricole, 2 terenuri de pămînt 

în Bubuieci, 2 – în Durleşti şi Domnul mai ştie ce! Năstase s-a născut 
în satul Mîndreşti.

Am văzut cu cîtă înverşunare a luptat Năstase pentru activele lui Victor 
Ţopa, care au fost furate din băncile moldoveneşti.

Dar, nu am văzut ca Năstase să lupte împotriva majorării tarifelor 
la gaze, electricitate, apă! Arătaţi măcar un miting de-al său în acest 
context!

Ion Ceban, activînd în calitate de funcţionar public, nu s-a făcut mi-
lionar. S-a născut şi a crescut la Chişinău, de aceea cunoaşte mai bine 
decît alţii problemele capitalei. A participat la zeci de mitinguri împotriva 
majorării preţurilor la electricitate, apă, căldură! S-a judecat cu ANRE din 
cauza tarifelor!

La iniţiativa lui Ceban a crescut cu zeci de mii de persoane numărul 
beneficiarilor de compensanţii pentru agentul termic, au fost identifi-
cate fonduri pentru plata compensaţiilor la diferenţa de tarif pentru 
evacuarea deşeurilor.

Cine din candidați a luptat cu tarifele, 
şi cine a cîștigat din ele?
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RĂMÎNE SĂ FACEŢI CONCLUZII: CINE A LUPTAT 
 CU TARIFELE, ŞI CINE A CÎȘTIGAT DIN ELE!!
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Fracţiunea Partidului Socialiştilor, timp de aproximativ trei ani, a schimbat 
complet agenda de lucru a Consiliului Municipal şi a promovat mai multe 
idei, iniţiative şi decizii. Dezvoltarea oraşului derapează din cauza corupţiei 
şi furturilor enorme, prin care echipa liberalilor în frunte cu Dorin Chirtoacă 

storc capitala. În perioada respectivă, liderul fracţiunii, Ion Ceban, a identi-
ficat şi a implementat un şir de soluţii dure, prin care i-a lăsat pe Chirtoacă 
şi corupţioniştii săi liberali fără posibilitatea de a fura necontrolat din buzu-
narul chişinăuienilor. Vă prezentăm doar cîteva dintre acestea:

CE A REALIZAT PSRM Ion Ceban
în Consiliul Municipal

Am obţinut difuzarea în 
regim online a tuturor şe-
dinţelor şi comisiilor Con-
siliului Municipal, în scopul 
creşterii gradului de trans-
parenţă a procesului decizi-
onal. Arhiva oricărei şedinţe 
este accesibilă în Internet.

Elaborăm o Strategie de atragere 
a investiţiilor pentru dezvoltarea 
oraşului şi a suburbiilor.

În premieră, şefii de direcţii au 
început să prezinte rapoarte se-
mestriale cu privire la executarea 
bugetului, separat pe fiecare 
segment, precum şi planuri detali-
ate pentru anul următor.
Este organizată, practic, o monitori-
zare online a bugetului şi a modu-
lui de redistribuire a fondurilor.

Cerem optimizarea cheltuielilor pentru 
întreţinerea aparatului Primăriei, reor-
ganizarea managementului executiv al 
Primăriei prin comasarea de funcţii cu an-
gajarea în bază de concurs. Criteriul de bază 
îl reprezintă profesionalismul.
Lucrăm la implementarea unui sistem 
electronic unic de gestionare a documente-
lor şi a principiului „ghişeului unic”, dat fiind 
faptul că mii de persoane şi agenţi econo-
mici îşi aşteaptă cu lunile şi cu anii deciziile 
pentru care funcţionarii le pretind mite.

Am insistat ca vînzările de pămînt 
să aibă loc DOAR în cadrul licitaţiilor 
şi tenderelor privind  patrimoniul 
din proprietatea publică. Instituirea 
unui registru accesibil al patrimoniului 
pasibil de deetatizare şi privatizare.

a constituit prejudiciul adus 
oraşului prin înstrăinări ilegale de 
terenuri şi patrimoniu de către 
liberali, în ultimii ani.

Deja de 10 ani, ad-
ministraţia Primăriei 
prezintă cu întîrziere 
bugetul spre apro-

bare Consiliului. Drept urmare bugetul 
este adoptat pe la mijlocul anului. Ast-
fel, Chirtoacă redistribuia la propria 

discreţie, fără o coordonare cu cineva, 
fondurile bugetare, iar firmele libe-
ralilor cîştigau toate licitaţiile. Este o 
încălcare gravă a prevederilor legislaţi-
ei în vigoare. De exemplu, banii pentru 
reparaţia şcolilor şi grădiniţelor de copii 
erau redirecţionați pentru necesitățile 

Direcţiei Transport, după care dispăreau 
fără urmă.

Pentru acest an ne propunem să ad-
optăm bugetul, taxele şi impozitele 
locale pentru anul 2018 în termen, 
pentru prima dată în ultimii 10 ani.

ECONOMIE
TRANSPARENȚĂ ȘI

TRANSMITERE 
ÎN REGIM ONLINE

INVESTIŢII

RAPOARTE 
ŞI CONTROL

OPTIMIZARE 
ŞI COMPETENŢĂ

BUGET ŞI PLANIFICARE ÎN TERMEN

VÎNZAREA TERENURILOR ŞI 
ARENDA PATRIMONIULUI – 
DOAR PRIN LICITAŢII

Peste 6 mlrd. lei

Un bilanţ al deceniului administraţiei Chirtoacă 
– capitala nu este atractivă pentru investitori. 

Noi propunem soluţii moderne pentru depăşirea 
acestei situaţii. Petru BURDUJA, 

vice-preşedintele fracţiunii PSRM  

Or
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După implementarea licitaţiilor-online şi a difuzării 
online a şedinţelor Consiliului Municipal şi ale comi-
siilor de profil, după promovarea proiectului privind 
tichetele electronice în transportul public şi alte proiecte 
privind implementarea de sisteme electronice performan-
te, trecem la implementarea unui proiect foarte important 
menit să contribuie la creşterea eficienţei activităţii Primă-
riei atît din aspectul proceselor interne, cît şi comunicare 
cu locuitorii. 
Noul proiect reprezintă un sistem de gestionare electro-
nică a documentelor şi „ticket” management, care va 
asigura controlul modului de executare a majorităţii sarci-
nilor, comenzilor şi a modului de interacţiune între direcţi-
ile Primăriei, preturile, întreprinderile municipale etc.

SOCIALIŞTII PROPUN TRECEREA LA CIRCULAŢIA ELECTRONICĂ 
A DOCUMENTELOR ÎN PRIMĂRIE

Fracţiunea noastră dispune 
deja de un element al acestui 
sistem – proiectul “Petitia.
md” a contribuit la stabilirea 
unei interacţiuni între orăşeni şi 
structurile alese la nivel de Par-
lament şi Consiliu Municipal.

Am citit despre „circulaţia electronică a documentelor” pe 
pagina lui Ion Ceban din FB. Este uimitor faptul că un astfel de 
sistem lipseşte în Primărie pînă în prezent. Trăim în secolul XXI. 
Am fost în mai multe ţări, în SUA, la Washington. Acolo, mai mul-
te servicii orăşeneşti sînt oferite în regim online. Sper ca proiectul 
să fie realizat. Nu am avut prilej personal, dar am auzit de la mai 
multe persoane cunoscute că este un lucru foarte anevoios să 
primeşti un careva serviciu în Primăria Chişinău. Îi doresc dom-
nului Ceban succes cu acest proiect.

Dumitru, 42 de ani

UNELE DIN INIŢIATIVELE NOASTRE 
CARE AU FOST IMPLEMENTATE
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Socialiştii din Consiliul Municipal examinează toate proiectele în 
mod separat şi în mod principial nu votează „la pachet”. Plus la 
aceasta, toate şedinţele comisiilor şi a Consiliului Municipal sînt difu-
zate în regim online. Anterior, pămîntul municipal era furat cu hecta-
rele, după uşile închise. De exemplu: la 19 mai, 2015 – 800 de decizii 
şi sute de hectare de pămînt. Ulterior, majoritatea din aceste decizii 
s-au soldat cu construcţii ilegale şi scandaloase în tot Chişinăul.

În cadrul examinării diferitor proiecte de decizie, decon-
spirăm şi facem publice mai multe scheme de corupție. 
Atunci cînd astfel de scheme sînt depistate, imediat sesi-
zăm Centrul Naţional Anticorupţie şi Procuratura Generală.

Mai mult de 2 mii de scheme de corupție au fost făcute 
publice, dar şi aduse la cunoştinţa Procuraturii Genera-
le. Milioane de dolari din creditele occidentale erau deja pe 
cale de a fi deturnate. De exemplu, reabilitarea drumurilor 

din banii veniți din împrumuturi, după care un kilometru de carosabil pe bd. Ştefan cel 
Mare, (care, pe alocuri, ia forma foilor de ardezie, acelaşi lucru fiind observat şi pe str. Al. 
Russo, Negruzzi, Alecsandri), este apreciat de două ori mai scump decît un kilometru de 
drum nou undeva prin Germania. Toate aceste lucrări au fost efectuate de o firmă româ-
nească, care a fost fugărită din România pentru fraude.

A fost deconspirată schema frauduloasă a Partidului Liberal, în frunte cu primarul Chir-
toacă şi colegul său de clasă Gamreţchi, care prevedea organizarea de parcări în Chişinău. 
Anume consilierii socialişti, în timpul şedinţei CMC, au pornit scandalul insistînd pe 
caracterul inadmisibil al acestui proiect şi au mers la judecată şi la Centrul Naţional Antico-
rupţie! Vă amintim: la Chişinău se preconiza organizarea parcărilor cu o plată de pînă la 15 lei 
pe oră. Din suma colectată 13% urmau să revină personal primarului Chirtoacă, plus 13% - co-
legului său de clasă Gamreţchi. Volumul total al prejudiciului în urma acestui proiect risca 
să depăşească suma de 1 miliard de euro!

ANTI

VOTĂRII
LA PACHET!

DECONSPIRAREA 
SCHEMELOR 

DE CORUPŢIE

STOPAREA 
PROIECTELOR 
DE CORUPŢIE

SOCIALIŞTII AU DAT CURS „DOSARULUI CHIRTOACĂ”

Fracţiunea PSRM deconspiră zilnic 
cazurile de corupţie, acumulate timp 
de 10 ani de administrare a lui Dorin 
Chirtoacă. Sîntem datori să curăţim toată 
Primăria de corupţie.  
Gaik VARTANEAN, consilier municipal

Destrămăm scheme juridice 
complexe, alcătuite de clanul 
Chirtoacă în aceşti ani. În Consiliu, 
socialiştii blochează practic toate 
schemele. Victor POLEACOV, 
consilier municipal

NU

Am avut nevoie de tocmai 
10 ani pentru a elibera Primă-
ria capitalei de molima care a 
afectat-o şi pe ea, şi pe noi – 
edilul Dorin Chirtoacă. În po-
fida faptului că deja la sfîrşitul 

primului său mandat a devenit 

clar că Dorin a venit la Primărie doar 
pentru a promova interesele de aface-
re ale formaţiunii sale politice şi ale 
multiplelor sale rude şi cunoştinţe, 
totuși, timp de mai mulţi ani dovezile 
coruptibilităţii sale erau trecute sub 
tăcere şi ignorate.

Retrocomisioane de milioane, pro-
movarea firmelor „sale” la licitaţii în-
chise, partajări de terenuri funciare în 
capitală – toate acestea erau camufla-
te sub idei de promovare a unionis-
mului şi „luptă cu tancurile ruseşti”.

La Primărie pămîntul era „partajat” 
timp de mai mulţi ani, totuşi difuzarea 
live a şedinţelor a permis, pentru înce-
put, “scoatere la iveală” a acestei prac-
tici ruşinoase, iar mai departe şi sistarea 
acesteia. Nu prea poţi face „partajări” 
atunci cînd eşti în vizorul camerelor vi-
deo... 

Sergiu. 28 de ani

Valul de demisii, care a trecut prin 
Primărie, este cea mai elocventă do-
vadă a faptului că majoritatea birocra-
ţilor de acolo erau părtaşi la sistemul 
corupt. De mirare este faptul că acest 
lucru nu s-a întîmplat mai devreme.

Urmăresc atent acuzaţiile ce se 
aduc şi desecretizarea schemelor cla-
nului liberal al lui Chirtoacă de către 
socialişti.

Ana, 37 de ani

Chirtoacă ne povestea ani la rînd 
despre ameninţările din partea Rusi-
ei. Nouă ne spunea poveşti, în acelaşi 
timp fura obraznic banii europeni şi 
bugetul municipal. Urmărind, timp 
de mai mulţi ani, ceea ce face, m-am 
dezamăgit de vectorul european.

Chiril, 33 de ani

Izbăvirea Capitalei de primarul 
nătăfleţ Chirtoacă este o mare vic-
torie! Persoana care, timp de 10 ani, 
nu a reuşit să devină un adevărat pri-
mar, a făcut tot posibilul pentru a-şi 
îmbogăţi echipa liberală haină prin 
degradarea calităţii vieţii locuitorilor 
oraşului!

Batjocura faţă de chişinăuieni a de-
venit insuportabilă! Ea ameninţa ora-
şul cu un dezastru: deşeuri, drumuri 
avariate, partajări de fonduri bugeta-
re, construcţii masive în parcuri şi pe 
terenurile de joacă pentru copii, mii 
de tarabe, cîini vagabonzi…

Fracţiunea socialiştilor, pas cu 

pas, a dezlegat schemele frau-
duloase, a sesizat procuratu-
ra, CNA … Valul de critică 
şi plîngeri penale nu mai 
putea fi ascuns şi liberalul 
Dorin a fost arestat! Este o 
victorie a întregului oraş.

CORUPȚIE
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de familii
38757

În anul 2016, socialiştii au 
insistat şi a fost schimbat 
Regulamentul privind 
plata compensațiilor de 
40% pentru achitarea 
facturilor pentru căldură 
dacă veniturile pentru 
o persoană sunt până la 
3000 lei.

pentru achitarea căldurii

COMPENSAȚII

pentru achitarea tarifelor 
la evacuarea deşeurilor

COMPENSAȚII

de persoane

PESTE
compensații

68000

AU PRIMITÎn anul 2017, la propunerea 
PSRM a fost luată decizia de a plăti 
compensații pentru călătoriile în 
transportul urban şi suburban 
pentru persoanele în vârstă, 
persoanele cu un grad mediu de 
dizabilitate (inclusiv grupa 3) în 
limitele municipiului Chişinău (70 
lei sau bilete de călătorie).

pentru călătoriile 
în transportul public

COMPENSAȚII 

de familii 
38757
PESTE 

de achitarea serviciilor comunale suplimentare

au primit 
compensații 

pentru diferența 
datelor contorului 

de apă

SCUTIREA 

100 mln. de lei 

PENTRU SUBURBII

Buget-2016

SOCIALIȘTII AU REUȘIT 
SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ 
FINANȚAREA PENTRU 
SUBURBIILE CHIȘINĂULUI
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”Noi trăim încă în condiții lăsate de URSS. Mă refer la majoritatea as-
censoarelor din Chișinău. De cele mai multe ori acestea fie că nu lucrea-
ză, fie că sunt în reparație. Dar eu sunt bătrînă, în casă sunt femei cu copii 
mici și cărucioare. Cum să urcăm aceste scări de cîteva ori pe zi? Așa nu 
se poate! Trebuie ceva de făcut, de schimbat! Suntem recunoscători con-
silierilor PSRM că se preocupă de viața locuitorilor capitalei, prea puțini 
sunt cei care se gîndesc și le pasă de noi!”

Elena, 43 ani

Proiectul socialiştilor a adus un suport substanțial în 
bugetul familiei noastre. Eram în pragul disperării, nu ne 
ajungeau bani de nimic, toate economiile erau folosite pen-
tru achitarea acestui serviciu, din frică să nu fim debranşați. 
Acum însă situația s-a modificat radical şi ne putem per-
mite acest „lux”. Compensarea la agentul termic este atît 
de necesară, deoarece în familia noastră lucrează doar o 
persoană, ne este greu să ne descurcăm. Banii economisiți 
îi redirecționăm la alte necesitați. Mulțumesc socialiştilor şi 
celor care au susținut acest proiect important pentru noi, 
pentru locuitorii acestei capitale!  

Boris 45 ani

”Plata serviciilor comunale 
este mereu o problemă pentru 
pensionari, dar mai cu seamă iarna. 
Totul este scump, pensiile sunt mici. 
Datorită consilierilor municipali ai 
PSRM dispunem de compensații 
care ne sunt de foarte mare ajutor”

Liubovi, 72 ani

”Ei se deplasează cu mașini de 
serviciu și în condiții comode. Dar 
ei știu oare cum e să călătorești cu 
troleibuzul sau autobuzul în raza 
orașului Chișinău? Cu siguranță că 
nu! Dacă n-au acordat un transport 
decent și sigur cetățenilor, cel puțin 
e bine că se oferă acest ajutor de 70 
de lei. Pentru mine acești bani în-
seamnă mult!”

Vladimir, 69 ani

”În sfîrșit s-a gîndit și cine-
va la locuitorii suburbiilor. Dacă 
se repară drumuri, se repară în 
Chișinău, dacă se investește, se 
investește în Chișinău. Măcar 
odată s-a gîndit cineva și la noi.”

Andrei, 33 ani

”De multe ori locuitorii suburbiilor sunt 
neglijați și uitați de către autoritățile locale 
centrale. Orice sumă de bani care se investește 
în suburbii este binevenită! Apreciem faptul că 
PSRM-ului îi pasă de locuitorii suburbiei și 
consilierii municipali depun eforturi și pentru 
confortul nostru.”

Adela, 39 ani

Anume Ion Ceban a propus să fie adunați, 
pentru prima oară în ultimii ani, cei 18 
primari ai suburbiilor capitalei şi să fie 
discutate necesitățile localităților lor 
pentru a fi introduse în bugetul pentru 
anul viitor.

La inițiativa PSRM, 
a fost luată decizia de a 
aloca fonduri pentru 
achitarea compensațiilor 
pentru diferența de 
tarife la transportarea 
gunoiului. 

În anul 2017, la inițiativa PSRM 
a fost adoptată Decizia de a 
scuti pensionarii, persoanele 
cu dizabilități, familiile social-
vulnerabile de plata surplusului 
de apă indicată în facturi 
(diferența dintre indicațiile 
contorului de apă comun şi 
contorul de apartament este 
achitată din contul bugetului 
municipal şi nu al cetățenilor).

Am văzut cum criza de gunoi din Chișinău 
lua amploare. Și am auzit că s-a luat decizia să 
fie majorat tariful pentru evacuarea deșeurilor. 
Acest fapt m-a înfuriat nu doar pe mine, ci și pe 
vecinii mei. Apoi, întîmplător am auzit vestea că 
socialiștii din Consiliul municipal au propus și 
au identificat surse din buget pentru achitarea 
diferenței de tarif. Și pentru asta mulțumesc.

Larisa 52 ani

de familii35 circa

În total, sunt planificate 
compensații pentru 
110 mii de familii.

Doar în luna iulie 2017

mii

Inițiativele sociale ale PSRM 
 în Consiliul Municipal Chişinău

compensații
AU PRIMIT

au primit compensații
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DE PERSOANE

AU BENEFICIAT 

ascensoare  
interne la 
începutul 
anului 
2018

de prînzuri

ascensoare
exterioare vor fi 
achiziţionate în 
acest an

de mii

circa

au beneficiat

5394

5

152

10

Socialiştii au 
obţinut  modificarea 
Regulamentului privind 
protetica dentară 
pentru pensionari, 
veterani, persoane cu 
dizabilităţi.

TONOMETRE 
CU  SEMNALIZARE 
SONORĂ

CANTINE 
SOCIALE

ASCENSOARE
SPECIALE

ANULAREA TAXEI 
„PENTRU MORMINTE”

de asistenţi personali
600

ASISTENŢĂ 
ŞI ÎNGRIJIREA 
CELOR APROPIAŢI

Socialiştii au insistat pe alocarea de fonduri bu-
getare pentru achiziţionarea şi distribuirea tuturor 
celor care aveau nevoie de astfel de echipamente 
– tonometre, termometre cu semnalizare acusti-
că. Totodată, zeci de persoane cu nevoi speciale, 
inclusiv cu deficiențe de vedere au beneficiat de 
intervenţii chirurgicale gratuite.

La inițiativa 
socialiştilor au fost 
alocate fonduri 
bugetare pentru 
achiziţionarea de 
aparate auditive.

la iniţiativa PSRM, 
în policlinici au fost 
montate ascensoare 
speciale pentru 
cărucioarele de 
diverse dimensiuni 
pentru persoanele cu 
nevoi speciale.

Socialiştii au contribuit la anularea 
taxei anuale  „pentru întreţinerea 
mormintelor” în mărime de 
120 de lei, care erau percepute 
de la pensionari şi persoanele cu 
nevoi speciale pentru îngrijirea 
mormintelor rudelor acestora.

„Din cauza inerţiei Primăriei, timp de mai mulţi ani, la Chi-
şinău au apărut mai multe probleme, inclusiv pentru pentru 
persoanele nevoiaşe nu au fost făcute nic-un fel de achiziții. Am 
reuşit să obţinem alocarea de la buget a 2,5 mln. lei pentru achizi-
ţionarea de tonometre şi termometre cu semnalizare sonoră. Plus 
la aceasta, 45 de persoane au beneficiat de serviciul de protetică 
oculară”. 

Dinari Cojocaru, 
consilier municipal PSRM

„Pentru prima dată în mai mulţi 
ani, mama mea a reuşit să obţină 
procedura de protetică oculară. Din 
păcate, eu, fiind mamă singură, nu 
am posibilitatea de a achita aceas-
tă procedură. Le mulţumesc consi-
lierilor municipali pentru această 
posibilitate”.

Viorica, 39 de ani.

Atunci cînd am aflat că voi fi nevoită să achit 120 de 
lei pentru „îngrijirea” mormîntului soţului meu, practic, 
am rămas mută. Cu pensia mea de 990 de lei, cînd nu-
mi ajunge nici măcar pentru mîncare... să mai plătesc 
şi pentru morminte. Odată am fost chiar dispusă să 
fac un scandal administraţiei cimitirului, totuşi m-au 
liniştit spunîndu-mi că Primăria, consilierii au anulat 
această taxă pentru pensionari. Mulţumesc! 

Olga, 74 de ani.  

În acest an, am avut parte 
de o mică minune. Mai bine de 
un an în urmă mi s-a defectat 
aparatul auditiv şi nu puteam 
obţine unul nou. Mulţumesc 
Primăriei pentru că mi-au oferit 
un aparat nou. Îmi este greu să-
mi stăpînesc emoţiile. 

Petru, 68 de ani.

Socialiştii au propus şi au aprobat 
decizia cu privire la alocarea unei 

îndemnizaţii unice pentru naşterea 
celui de-al treilea copil şi a următo-
rilor copii, cu un cuantum de 2000 

de lei, începînd cu anul 2017. 

Plus la aceasta, socialiştii au identi-
ficat surse din buget pentru alocar-
ea indemnizaţiilor pentru copii (în-
cepînd cu primul copil) în sumă de 
1000 de lei, din anul 2018, pentru 
familiile social-vulnerabile.

INDEMNIZAŢIE UNICĂ PENTRU NAŞTEREA CELUI  DE-AL TREILEA COPIL

ÎN ANUL 2017, AU PRIMIT 700 DE FAMILII
Pentru anul 2018 numărul preconizat este de 1000 de familii

2000

600
de aparate

DE LEI

„Angajaţii de la cantină 
mi-au spus că activitatea lor 
este sprijină şi se alocă bani, în 
cea mai mare parte datorită 
eforturilor socialiştilor din 
Consiliul Municipal. Pentru noi, 
pensionarii, aceste cantine sunt 
o posibilitate de a supravieţui. 
Vă mulţumim mult”.

Tatiana, 69 de ani.

Socialiştii au insistat 
pe alocarea de fonduri 
pentru  persoanele 
care îngrijesc 
la domiciliu persoane 
cu diferite dizabilități 
şi persoanele 
grav bolnave.

MAI APROAPE DE ORĂŞENI.  
 CU GRIJĂ FAȚĂ DE OAMENI

de persoane

peste
au beneficiat

1000
DENTARĂ

Au fost 
achiziţionate 
şi distribuite

de
 a

pa
ra

te

600
AUDITIV
Aparat

PROTETICĂ 

40000

Situaţia cu grădiniţa noastră era una critică, or cîteva 
dădace s-au concediat. Nu ştiam dacă grădiniţa va mai 
funcţiona. Decizia privind suplimentele salariale pentru 
educatori şi bucătari a fost adoptată la momentul potrivit. 
Reacţia a fost pozitivă. Am aflat acest lucru de la angajaţii  
grădiniţei. 

Ana, 32 de ani.
2700Socialiştii au propus şi au 

aprobat Decizia privind 
suplinirea salariilor cu 50 la 

sută pentru angajaţii gră-
diniţelor de copii (dădace, 

bucătari, asistenţi etc.).

SUPLIMENT  LA  SALARII  PENTRU  ANGAJAŢII  GRĂDINIŢELOR  DE  COPII

de persoane au beneficiat de suplimente
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CHIȘINĂUL FĂRĂ CORUPȚIE ȘI JOCURI POLITICE

ÎMPREUNĂ CU ECHIPA VOM PREZENTA, PÂNĂ ÎN LUNA APRILIE 2019, 
UN NOU PLAN GENERAL AL CHIȘINĂULUI, potrivit căruia Chișinăul tre-
buie și se va dezvolta ca un oraș modern.

ADMINISTRARE
EFICIENTĂ

EU PROPUN:

NUMIRILE DOAR 
ÎN BAZA CONCURSULUI

VÎNZAREA ȘI 
ARENDAREA 
PROPRIETĂȚII 
MUNICIPALE SE VA 
EFECTUA DOAR PRIN 
LICITAȚIE

Va fi efectuată REVIZIA TOTALĂ A PROPRIETĂȚII MUNICIPALE 
și CLASIFICATE TOATE ZONELE VERZI ale orașului.

Va fi implementată inițiativa 
asupra căreia noi insistăm deja 
de trei ani: vânzarea și arendarea 
proprietății municipale se va 
efectua doar în baza

ÎN DECURSUL A 6 LUNI, toți funcționarii primăriei 
vor fi ATESTAȚI pentru funcția deținută.

Toți funcționarii municipali, suspectați de corupție, vor fi VERIFI-
CAȚI de organele competente, iar în timpul anchetei vor fi sus-
pendați din funcție sau concediați.

Toți funcționarii care își fac treaba ONEST,  
vor CONTINUA să lucreze în funcțiile deținute.

LICITAȚIILOR 
DESCHISE.

În ultimii 10 ani, în rezultatul 
fraudelor și furturilor, bugetul mu-
nicipal a fost delapidat cu

PESTE  
6 MILIARDE  
DE LEI.



SOCIALIȘTII

9www.socialistii.md

Va fi efectuat AUDITUL TOTAL al tuturor direcțiilor 
și întreprinderilor subordonate primăriei. 

După aceasta, va fi elaborată o  

NOUĂ STRUCTURĂ A PRIMĂRIEIToate deciziile din primărie  
vor fi adoptate

TRANSPARENT 
și DESCHIS

Acestea vor fi publicate pe site-ul Primăriei 
și pe panourile de informare.

Vom continua practica, pe care am insi-
stat în ultimii trei ani: 

DIFUZAREA  
 ÎN REGIM ON-LINE

în internet a lucrărilor comisiilor din cad-
rul Consiliului Municipal. 

Fiecare direcție a primăriei 
va fi obligată să 

PUBLICE PLANURILE 
DE LUCRU,

datele concrete și să RAPORTEZE  
PUBLIC implementarea acestor puncte 
cel puțin o dată pe lună, sau la sfârșitul 
fiecărei etape din cadrul proiectelor și 

programelor municipale.

Voi face tot posibilul pentru ca orașul  
să treacă pe deplin la

MANAGEMENTUL 
MODERN

al proiectelor și programelor.

TRANSPARENȚĂ

AUDITUL ȘI NOUA 
STRUCTURĂ A PRIMĂRIEI

Cele mai importante probleme sociale vor fi 
soluționate cu implicarea

SOCIETĂȚII CIVILE  

PÎNĂ LA ÎNCEPUTUL LUNII OCTOMBRIE 2018, vor fi create consilii 
de experți în diferite domenii ale vieții capitalei.

CONSULTAȚII CU SOCIETATEA

ȘEDINȚE ÎN TERITORIU

ÎN FIECARE LUNĂ se vor desfășura ședințe în teritoriu, cu participarea 
primarului de Chișinău, pretorilor de sector și primarilor din suburbii.  
DE SOLUȚIONAREA FIECĂREI PROBLEME VA FI RESPONSABIL 

UN FUNCȚIONAR CONCRET CARE VA FI OBLIGAT SĂ RAPORTEZE 
DESPRE LUCRUL EFECTUAT.
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Va fi demarată activitatea de creare a unui singur CENTRU pentru fur-
nizarea de servicii municipale,  

CARE VA FUNCȚIONA PE PRINCIPIUL

„GHIȘEULUI UNIC”
O persoană care a depus o cerere la primărie sau la pretură va avea 
posibilitatea să o urmărească în cadrul direcțiilor, precum și să moni-

torizeze executarea acesteia. SE VOR PUNE ÎN APLICARE TERMENE 
LIMITĂ DE EXAMINARE PENTRU FIECARE PETIȚIE ȘI CERERE. Nu 
va fi nevoie să fugi prin cabinetele Primăriei și direcțiilor pentru a rezol-

va problemele.

TOATE STENOGRAMELE ȘEDINȚELOR CON-
SILIULUI MUNICIPAL, care se află în secretar-
iat, vor fi publicate online împreună cu arhivele 
video.

Toate documentele curente și de arhivă ale 
Primăriei vor fi digitalizate într-o ARHIVĂ 
UNICĂ ONLINE pe site-ul Primăriei.

SISTEMUL ELECTRONIC 
„DOCUMENTELE MELE”

Fiecare funcționar al Primăriei va fi RE-
SPONSABIL PERSONAL DE UN ANUMIT 
DOMENIU, conform unui regulament concret.

RESPONSABILITATEA 
PERSONALĂ A 
FUNCȚIONARILOR

SISTEMUL ELECTRONIC 
„ADRESEAZĂ-TE PRIMĂRIEI”

Oamenii nu vor aștepta luni de zile pentru a primi răspuns la petițiile sale. 
Va fi creat un centru electronic de adresări, la baza căruia va sta expe-
riența de lucru cu cetățenii din cadrul proiectelor

și propunerilor pentru buget

inițiate de Partidul Socialiștilor.

Direcția Relații Publice a Primăriei va supraveghea acest domeniu și va fi 
responsabilă pentru respectarea strictă a termenelor, precum și pentru 
identificarea motivelor întârzierilor.

PETITIA.MD
DECIDE.MD

ARHIVA  
ELECTRONICĂ ONLINE
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Vor fi numiți administratori competenți, care vor avea drept sarcină 
controlul asupra executării bugetului în timp util și calitativ.

Funcționarii vinovați de neexecutarea sau întârzierea executării 
bugetului - vor fi CONCEDIAȚI.

Fiecare direcție a primăriei va prezenta cu regularitate rapoarte 
privind executarea bugetelor. Aceste informații vor fi publice.

Elaborarea și implementarea sistemu-
lui „Casa electronică”, în cadrul căreia 

va fi posibilă desfășurarea de adunări și 
sondaje, informarea chișinăuienilor de-

spre orice noutate recentă și actuală priv-
ind locuința sa. Prin acest sistem, fiecare 
locuitor va putea să se informeze despre 
efectuarea unor reparații, sistarea apei 

calde, a încălzirii, etc. Asociațiile de loca-
tari vor putea să  utilizeze acest sistem 
pentru a coordona, informa și organiza 
întâlniri ale proprietarilor de locuințe.

La propunerea Partidului Socialiștilor, din luna februarie 2018, Primăria 
a trecut la sistemul de achiziții publice electronice în anumite domenii. 

Ca urmare, aproximativ

25% DIN FONDURI AU FOST 
ECONOMISITE. 

Sarcina mea și a echipei noastre este să facem tot posibilul ca timp de 
un an cît mai multe instituții ale primăriei și întreprinderi municipale să 

treacă la sistemul de achiziții publice electronice.

Dreptul de comerț stradal prin licitații 
municipale prin intermediul unei singure 
platforme electronice de tranzacționare.

PLATFORMĂ  
ELECTRONICĂ  

DE COMERȚ

CHIȘINĂU – O CAPITALĂ MULTIETNICĂ

BUGETUL DOAR ÎN TERMEN! 
DAREA DE SEAMĂ PENTRU FIE-
CARE LEU CHELTUIT!

CASA 
ELECTRONICĂ

ACHIZIȚII PUBLICE ELECTRONICE

Traducerea tuturor documentelor normative 
ale primăriei și preturilor, pe lângă limba 
de stat și în limba rusă, ca limbă oficială de 
comunicare interetnică. În plus, administrația 
Primăriei și preturilor va fi obligată să ofere 
un răspuns în limba rusă, dacă solicitantul 
indică acest lucru în cererea sa.

Va fi revizuită funcționalitatea site-ului 
Primăriei, care va fi îmbunătățit cu 
implicarea societății și activiștilor civici. 
Site-ul Primăriei (chisinau.md) va fi 
tradus și administrat în trei limbi: de stat, 
rusă și engleză.

Cele mai importante 
informații despre 
oraș, proiecte urbane, 
oportunități de investiții, 
turism vor fi traduse în 
limba engleză.
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GRIJA
PENTRU ORĂȘENI

Copilărie fericită

Vor fi date în exploatare cel puțin

Asigurarea frecventării gratuite a grădinițelor pentru copiii care fac 
parte din familiile cu doi sau mai mulți copii de vârstă preșcolară.

Reparația parțială sau totală a aproximativ 80 DE GRĂDINIȚE.

Inițiativa Partidului Socialiștilor privind

pentru personalul grădinițelor (bucătari, educatori, personal medical, 
etc.) va fi păstrată, cel puțin până în momentul în care Parlamentul și Gu-
vernul vor schimba în mod substanțial legislația pentru aceste categorii 

de angajați ai statului.

TERENURI PENTRU COPII 
ȘI COMPLEXE SPORTIVE

GRĂDINIȚE GRATUITE

REPARAȚIA ȘI AMENAJAREA GRĂDINIȚELOR

PROTECȚIA COPIILOR 
FĂRĂ SUPRAVEGHEREA 

PĂRINȚILOR

ÎNSCRIEREA TRANSPARENTĂ 
ÎN GRĂDINIȚE

ALOCAȚII PENTRU LUCRĂTORII DIN GRĂDINIȚE

150 150DE TERENURI 
DE JOACĂ ȘI DE TERENURI 

SPORTIVE ÎN CURȚI.

SUPORT COMPLET PENTRU COPIII PLA-
SAȚI ÎN CENTRE SOCIALE.  

Niciun copil nu trebuie să rămînă fără supra-
veghere pe străzile capitalei și fără sprijinul 

autorităților orașului. Suport pentru toți 
copiii rămași fără îngrijire părintească.

Înregistrarea online în grădinițe, cu posibili-
tatea ca fiecare părinte să poată vedea locul în 

rând și data când va primi îndreptarea.
Sarcina noastră este să impunem un control 

strict asupra înscrierii în grădinițe. Fiecare copil 
din raza grădiniței, trebuie să aibă un loc în 

instituția preșcolară.

ALOCAȚIILE  DE  50%

CREAREA ORĂȘELELOR PENTRU COPII ÎN FIECARE SECTOR AL MUNICIPIULUI.
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Școala mea

Susținerea familiilor tinere

PROGRAMELE „LOCUINȚE 
ACCESIBILE” ȘI „CASA MEA”

AJUTOR ÎN PRIMUL AN DE LA NAȘTERE

SUSȚINEREA COPIILOR 
TALENTAȚI

Partidul Socialiștilor definitivează Programul 
„LOCUINȚE ACCESIBILE” pentru familii tinere. Deja mai mult de 
un an au loc discuții, dezbateri, se fac calcule, se studiază expe-
riența internațională. Varianta finală a proiectului va fi prezentată 
până la finele anului 2018.

Pentru familiile tinere va fi elaborat programul municipal  
„CASA MEA”, care prevede alocarea terenurilor pentru con-
strucția locuințelor, îndeosebi în suburbiile capitalei.

PRODUSELE LACTATE, dar și produsele de primă necesitate, vor fi 
oferite gratuit în primul an de la nașterea copilului.

Copiii talentați vor primi asistență 
municipală specială (premii pentru elevi și 

burse pentru studenți) în cadrul programului  

„TINERETUL ESTE 
VIITORUL NOSTRU”.  

Laboratoarele moderne și echipamentele 
sportive vor fi livrate școlilor prin intermediul 

acordurilor cu partenerii locali și străini.

Crearea unui singur registru online al cercurilor și secțiilor 
sportive, centrelor de „dezvoltare”. Orășenii vor putea să 
le identifice online după tematică, tipul de sport, locație 

geografică (sector), vârstă și alți parametri. Pe lângă căutare, 
se va putea înscrie imediat în grupul ales.

Elaborarea programului municipal «cartea 
electronică a elevului» și implementarea 

experimentală în mai multe școli din oraș 
(cel puțin câte una în fiecare sector). Fiecare 

părinte va putea urmări frecventarea 
(intrarea și ieșirea din școală), reușita 

(notele, temele, comentariile profesorilor, 
comunicarea profesorilor cu părinții), dar 

și va putea comunica cu profesorii pe 
orice subiect.

90 DE ȘCOLI
Reparația curentă și capitală  

a aproximativ

La inițiativa Partidului Socialiștilor, la 
nașterea celui de-al treilea copil se alocă 

deja câte   

2000 DE LEI
În 2018 - începutul anului 2019,  

vom implementa un program pentru 
alocarea a câte 2000 de lei pentru nașterea 

copilului în familii social-vulnerabile, 
începând cu primul.

UN NOU NIVEL  
DE INTERACȚIUNE DINTRE 

PĂRINȚI, ELEVI ȘI PROFESORI

EDUCAȚIA EXTRAȘCOLARĂ –  
MAI APROAPE DE FIECARE

ALOCAȚII PENTRU 
NAȘTEREA COPILULUI 

ÎN CHIȘINĂU
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Susţinerea oamenilor cu dizabilităţi

Sprijin pentru persoanele cu dizabilități prin 
instalarea de ascensoare speciale în clădiri 
administrative, policlinici municipale și spitale. 
Vor fi instalate 20 DE ASCENSOARE, inclusiv în 
clădirea Primăriei, precum și aproximativ 
50 DE RAMPE de acces.

Instalarea a 20 DE SEMAFOARE cu sonorizare pe 
principalele artere ale orașului.

Elaborarea și prezentarea unui program pe termen 
mediu pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități 
până în noiembrie 2018.

FACILITAREA ACCESULUI ÎN INSTITUȚIILE MUNICIPALE

PROTECȚIA SOCIALĂ  
A PERSOANELOR SĂRACE

MAJORAREA CU

a numărului de persoane care beneficiază 
de compensații la căldură în perioada rece a 
anului, diferența pentru tariful la strângerea 

gunoiului, diferența dintre datele contoarelor 
la apă. În total, aproximativ

 

de oameni vor primi acest ajutor.

20%
50 000 Extinderea substanțială a serviciilor sociale la domiciliu, în primul rând 

prin intermediul grupurilor mobile și asistenților personali. Extinderea 
rețelei de centre și servicii sociale pentru categoriile cele mai 

vulnerabile ale populației capitalei, în primul rând, pentru pensionari și 
persoane cu dizabilități.

Sprijin pentru populația social-vulnerabilă, pensionari, familii nu-
meroase, persoane cu dizabilități, în ajunul sărbătorilor oficiale.

vor beneficia de acest ajutor material unic.

Creșterea de trei ori a numărului de persoane din familii social-vulnerabile, 
care vor beneficia de cantinele sociale.

CANTINELE SOCIALE

APROXIMATIV 100 MII DE OAMENI 

AJUTOR ÎN AJUNUL SĂRBĂTORILOR

NOI SERVICII SOCIALE
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Oraș sănătos

Implementarea în policlinicile și spitalele municipale a unui tablou 
electronic care va indica rândul la medicul de serviciu. Acestea ajută 
la redistribuirea fluxurilor de pacienți către medicul de serviciu, astfel 
încât să nu se creeze cozi și să nu aștepți mult în rând. În 2018, acest 

program va fi implementat în mai multe instituții medicale.

Elaborarea și implementarea 
programului municipal de re-
duceri și acțiuni în parteneriat 
cu agenții economici, în cad-
rul cooperării municipal-pri-
vate (produse farmaceutice, 
piețe, transport și alte sfere).

REPARAȚIA 
CURENTĂ ȘI 
CAPITALĂ A 

15 INSTITUȚII 
MEDICALE 

MUNICIPALE.

INTERZICEREA 
ÎNSTRĂINĂRII 
TERITORIILOR 
CARE APARȚIN 
INSTITUȚIILOR 

MEDICALE DIN ORAȘ.

Sprijin anual pentru aproximativ

 

de persoane aflate în situație financiară precară (lipsă de venit, boală 
gravă etc.) din rezervele bugetului municipal.

Elaborarea până în aprilie 2019 a unei liste 
cu proiecte posibile de parteneriat pub-

lic-privat și municipal pentru REABILITAREA 
STRUCTURII DE SĂNĂTATE DIN ORAȘ.

Echiparea instituțiilor medicale 
municipale cu aparataj modern.

ÎNREGISTRAREA LA MEDIC ONLINE

„CARTELA 
SOCIALĂ” A 

ORĂȘEANULUI

30 000
SPRIJIN ÎN CELE MAI GRELE MOMENTE
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ORAŞ 
CONFORTABIL

  Aspectul capitalei      Curăţenie în oraş      Capitală verde      Străzi şi curţi amenajate

EU PROPUN:

În fiece an, în ciuda faptului că din bugetul municipal sînt alocate 
sume substanțiale pentru reabilitarea drumurilor şi trotuarelor, deseori 
aceste fonduri nu sînt cheltuite conform destinaţiei. După furtul de 
patrimoniu şi pămînt orăşenesc, anume în domeniul dat se produc 
cele mai mari delapidări. În rezultat – gropi, eroziuni, surpături şi 
distrugerea asfaltului după ploaie sau după anotimpul de iarnă. 

Sarcina mea primordială - prezentarea publicului a unui plan de 
reabilitare a drumurilor. Fiecare cetăţean trebuie să cunoască care 
drumuri vor fi reabilitate în primul rînd. 

REPARAȚIA CALITATIVĂ A DRUMURILOR ŞI TROTUARELOR
Licitaţiile publice pentru dreptul de a efectua 
reparaţia şi reconstrucţia drumurilor şi 
trotuarelor şi, cel mai important, o evaluare 
specială a calităţii executării acestor lucrări. 

În cazul executării necalitative a lucrărilor, 
reparația ulterioară va avea loc din contul 
celor care au executat aceste lucrări. O 
prevedere în acest sens va fi inclusă în 
fiecare contract încheiat.

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI REANIMAT ŞI PROPUS 
DE PARTIDUL SOCIALIŞTILOR CU PRIVIRE LA SISTEMUL 
DE ETICHETARE ELECTRONICĂ PENTRU CĂLĂTORIA CU 
TRANSPORTUL PUBLIC, ceea ce va stopa furturile de „numerar” 
necontabilizat, colectat de la orăşeni în transport.

TICHETUL ELECTRONIC



SOCIALIȘTII

17www.socialistii.md

Pînă în noiembrie, 2018, va fi 
prezentat programul municipal 
complex de SALUBRIZARE 
ŞI AMENAJARE A TUTUROR 
PARCURILOR DIN CHIŞINĂU. 

Vor fi salubrizate şi amenajate în 
modul corespunzător zonele de 
recreere în scuarul CATEDRALEI 
ŞI PARCUL „ŞTEFAN CEL MARE”, 
vor fi amenajate aleile pietonale 
centrale din sectoarele Chişinăului.

În PARCUL DENDRARIU: 
lucrări complexe de amenajare, 
construcţia a două intrări noi pe 
străzile Vasile Lupu şi Şciusev.

Creşterea cu 
 

 
a numărului beneficiarilor de înlesniri şi com-
pensaţii pentru călătoria cu transportul pub-
lic. Circa 80 de mii de persoane vor beneficia 

de aceste înlesniri.

EXTINDEREA PARCULUI MUNICIPAL DE 
TROLEIBUZE CU 35 DE UNITĂŢI, IAR AL 

CELUI DE AUTOBUZE – CU 50 DE UNITĂŢI. 
Lansarea asamblării de autobuze în Chişinău, 

ceea ce va contribui la reducerea costului 
acestora, la creşterea anuală a efectivului par-
cului de autobuze, la crearea de noi locuri de 
muncă, iar în perspectivă ar permite livrarea 
de autobuze noi în alte oraşe ale Moldovei, 

precum şi exportul lor peste hotare.

Vor fi realizate 3 PROGRAME MUNICIPALE, iniţiate de Partidul 
Socialiştilor:

   CURTE COMFORTABILĂ: reparaţia bordurilor, a căilor de acces, a 
trotuarelor, a sistemelor de iluminat, amenjarea parcărilor, a spaţiilor 
verzi. 

   TEREN DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN FIECARE CURTE: vor fi 
instalate terenuri de joacă moderne şi calitative în fiecare sector al 
oraşului. 

   MOD DE VIAŢĂ SĂNĂTOS: instalarea în curţi a terenurilor sportive 
(bare orizontale, bare paralele, scări de sport) – pentru toate 
categoriile de vîrstă.

Pînă la sfîrşitul anului, activităţile indicate vor fi realizate în  
600 CURŢI DE BLOC DIN CHIŞINĂU. Primăria VA RAPORTA CU 
REGULARITATE despre lucrările efectuate.

10% CURȚI AMENAJATE

ORAŞ PENTRU ODIHNĂ 
Vom finaliza lucrările de amenajare 
a parcului „VALEA MORILOR” (Lacul 
Comsomolist): scările, iluminatul 
adecvat, reparaţia veceurilor 
publice, organizarea pistelor 
separate pentru atletism şi pentru 
ciclism.

În pacul „VALEA TRANDAFIRILOR”: 
crearea unei infrastructuri adecvate 
pentru odihnă şi sport, sistem de 
iluminat. 

În parcurile „LA IZVOR” şi 
„DUMITRU RÎŞCANU”: lărgirea 
zonelor de odihnă şi amenajarea 
acestora.     

Va fi demarată renovarea 
a 3 HAVUZURI 
ORĂŞENEŞTI în parcuri. 

Pînă în noiembrie, 2018, 
va fi prezentat programul 
de REABILITARE A ALBIEI 
RÎULUI BÎC în contextul 
obiectivelor de lungă 
durată privind creşterea 
debitului de apă în rîu 
şi reluarea circulaţiei 
transportului fluvial de 
mici dimensiuni (bărci şi 
catamarane) pe acest rîu. 

TRANSPORTUL PUBLIC
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Vor fi REVIZUITE autorizaţiile şi supuse unei VERIFICĂRI 
REPETATE toate actele care au stat la baza eliberării acestor 
autorizaţii pentru toate construcţiile unde există CONFLICTE între 
beneficiarii de construcţii şi locatarii din casele învecinate. 

Vor fi CONTESTATE în organele de judecată superioare (pînă 
la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului) toate deciziile 
judecătorești în care beneficiarii de construcţii au obținut cîştig 
de cauză, cu ignorarea opiniei locatarilor şi fără organizarea de 
dezbateri publice. 

REZOLVAREA CHESTIUNII PRIVIND 
CONSTRUCȚIILE  PROBLEMATICE –  
TIMP DE UN AN DUPĂ ALEGERI

Practic, în fiecare an, Chişinăul este nepregătit 
pentru tot felul de schimbări sezoniere – 

începînd de la puful de plop, praf şi terminînd 
cu precipitaţiile abundente sub formă de 

ploaie şi zăpadă. O atenţie aparte va fi 
acordată elaborării unui plan de măsuri şi 

standarde în managementul acestor procese, 
inclusiv cu atragerea unor companii private, 
precum şi implementarea a practicilor din 

străinătate.

Va fi elaborat conceptul parcărilor cu multe niveluri la intrarea în oraş şi 
în centrul oraşului, aceste unităţi urmînd a fi conexate la gările auto şi 
centrele comerciale. Vor fi lansate lucrările de pregătire pentru imple-

mentarea acestui concept. 

Va fi realizată REPARAŢIA CURENTĂ ŞI CEA 
CAPITALĂ A 

şi instituţii municipale: reparaţia acoperişu-
rilor, izolarea termică, reparaţia rețelelor 

inginerești, înlocuirea geamurilor vechi cu 
geamuri termopan.

Timp de un an, 

de ascensoare din blocurile din Chişinău vor 
fi modernizate.

BLOCURI AMENAJATE

REPARAȚIA ŞI ÎNLOCUIREA 
A 200 DE ASCENSOARE

200
SOLUȚIONAREA PROBLEMEI PARCĂRILOR

PREGĂTIREA  
SEZONIERĂ  

A ORAŞULUI DIN TIMP 

70 DE BLOCURI
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TRECERILE PIETONALE vor fi iluminate şi delimitate clar prin 
semne şi marcaj rutier. 

Va fi efectuată reparaţia şi amenajarea a  
6 TRECERI SUBTERANE.

Pentru a soluționa problema animalelor fără adăpost, vor fi 
folosite două principii: securitatea oamenilor și umanismul. 
Implementarea programului de sterilizare.

Va fi acordat sprijin azilurilor pentru animalele fără adăpost.
 
Cu ajutorul activiștilor civici, va fi realizat programul umanitar 
„Adoptă un animal de la azil”.
 
Toate animalele de companie vor fi înregistrate și le va fi 
implantate microcipuri în mod obligatoriu.
 
Va fi interzisă plimbarea cîinilor fără lesă, iar a cîinilor care fac 
parte din rase periculoase - fără botniță.

Va fi introdus institutul de controlori municipali, care vor avea grijă de 
curăţenie în oraş şi vor aplica amenzi celor care încălcă ordinea publică.

TRECERI PIETONALE ŞI SUBTERANE

ANIMALELE DOMESTICE ȘI FĂRĂ ADĂPOST

CONTROL ECOLOGIC DRASTIC

Vor fi achiziţionate 30 UNITĂŢI NOI DE TEH-
NICĂ PENTRU SALUBRIZARE. 

În decurs de un an, va fi prezentat  
conceptul privind colectarea şi reciclarea  

deşeurilor. Pentru soluţionarea acestor sarcini, 
vom lansa acţiuni de atragere a investitorilor 

în cadrul parteneriatului public-privat sau 
municipal-privat.

Vor fi lansate lucrările de curăţare 
şi montare a sistemului de scurgere 
a apelor pluviale pe toate străzile 

oraşului unde există riscul de 
inundație.

ORAŞ CURAT

CANALIZAREA PLUVIALĂ
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ORAȘ MODERN  
ÎN CARE DOREȘTI  
SĂ LOCUIEȘTI

ORAȘ DESCHIS 
PENTRU BUSINESS

Vom încerca să deschidem o nouă subzonă a ZEL „Expo-Business-Chișinău”, care și-a dovedit eficacitatea 
(peste 40 de rezidenți, investiții de peste 70 de milioane de dolari, peste 2 mii de angajați).

ZONE ECONOMICE LIBERE

Vom ajuta la crearea de noi parcuri industriale (de exemplu - Tracom, 40 
de rezidenți, aproximativ jumătate de miliard de lei investiții, peste 1.000 
de muncitori). 

Vom sprijini activ crearea unor astfel de parcuri, prin acordarea asistenței 
în reconstrucția infrastructurii, a zonelor industriale, instruirea lucrătorilor.

NOI PARCURI INDUSTRIALE
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Propunem crearea unei „Agenții de dezvoltare a Chișinăului”. În capitală, care găzduiește aproape o treime din populația țării, 
nu există un organ profesional specializat care să se ocupe de dezvoltarea complexă a municipiului. De competența Agenției 

va ține elaborarea detaliată a planului strategic pentru dezvoltarea municipalității, elaborarea proiectelor de investiții și 
monitorizarea acestora, identificarea investitorilor din Moldova și peste hotare.

Vom elabora un mecanism de sub-
venționare a ratelor dobânzilor la 
împrumuturi pentru finanțarea 
proiectelor prioritare, și anume, 

proiectelor municipale, proiectelor de 
parteneriat public-privat, proiectelor 

ale companiilor private incluse în 
registrul proiectelor prioritare ale 

municipiului.

SUBVENȚIONAREA 
RATELOR  

DOBÎNZILOR

AGENȚIA DE DEZVOLTARE A CHIȘINĂULUI

Până în luna februarie 2019 vom elabora și vom prezenta publicului 
„Harta investițională a Chișinăului”. Va fi prezentată o listă completă 
pentru parteneriatele public-private și municipal-private pentru întreg 
municipiu, inclusiv suburbii.

Vom crea toate condițiile pentru ca documentele și autorizațiile nece-
sare pentru desfășurarea afacerilor să fie obținute cât mai transparent 
și rapid.

Fluxul de investiții și tehnologii va crea condiții pentru deschiderea de 
noi locuri de muncă, atragerea specialiștilor, îmbunătățirea imaginii în 
regiune și, prin urmare, va conducea la creșterea fluxului turistic.

ORAȘ DESCHIS PENTRU INVESTIȚII
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Eu și echipa mea suntem gata să preluăm cele mai avansate soluții 
din orașele, atât din Vest, cât și din Est. Astăzi, avem încheiate 
numeroase acorduri cu mai multe capitale privind cooperarea în 
dezvoltarea strategiilor și documentației urbanistice, asistență în 
introducerea tehnologiilor avansate, programe urbane, soluții de 
transport și cele mai bune proiecte urbane. Vom propune celor 
mai bune birouri arhitecturale străine să participe la elaborarea și 
proiectarea proiectelor individuale și complexe pentru dezvoltarea și 
îmbunătățirea aspectului capitalei.

Vom elabora și oferi un program municipal pentru a sprijini tinerii spe-
cialiști și oamenii de afaceri. Vom deschide ușile Primăriei, preturilor și 
tuturor întreprinderilor municipale atât pentru absolvenții instituțiilor de 
învățământ superior pentru practică și angajarea ulterioară, cât și pentru 
specialiștii din străinătate.

Vom continua consultările, 
inițiate de Partidul Socialiștilor 

acum doi ani, cu fiecare pri-
mar din cadrul localităților care 
formează Municipiul. Împreună 
vom determina cele mai impor-
tante proiecte pentru dezvol-
tarea fiecărei suburbii și vom 
asigura finanțare din bugetul 

municipal. Vom dezvolta împre-
ună suburbiile Chișinăului, fo-
losind potențialul investițional 

bogat.

ORAȘ DESCHIS ATÎT  
PENTRU VEST, CÎT ȘI PENTRU EST

ORAȘ PENTRU 
TINERI SPECIALIȘTI

ORAȘ CU 
SUBURBII  

DEZVOLTATE

Vom crea un mecanism pentru punerea în 
aplicare a ACORDURILOR DE INVESTIȚII 
ÎNTRE PRIMĂRIE ȘI INVESTITORI STRA-

TEGICI și să oferim sprijin administrativ 
proiectelor economice - rezolvarea prob-
lemelor cu care se confruntă investitorii, 

divergențelor, asistență în obținerea docu-
mentației necesare și consultanță.

MECANISMUL 
„PRIMĂRIA –  
INVESTITOR”
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Crearea de zone turistice culturale și de divertisment, rute turis-
tice, festivaluri tematice și evenimente festive, promovarea activă 
a brandului „Chișinău” pe arena regională și internațională. Suport 
pentru concursurile internaționale de cântece și dans.

Va fi elaborat și prezentat conceptul de restaurare și reconstrucție 
a tuturor străzilor și clădirilor istorice ale Chișinăului vechi.

ORAȘ PENTRU CULTURĂ, ISTORIE ȘI TURISM

ORAȘ SIGUR

!
În toate instituțiile munic-
ipale și de educație vor fi 
efectuate cu regularitate 
exerciții de simulare în caz 
de incendiu.

Vor fi deschise Iarmaroace pe tot parcursul anului, 
ținând cont de experiența capitalelor străine.

Va fi creat un Centru municipal pentru meșteșu-
gurile populare.

Vor fie create zone de agrement turistice și pes-
cuit sportiv.

VA FI ÎNĂSPRIT CONTROLUL ECHI-
PAMENTELOR DE PROTECȚIE ÎM-
POTRIVA INCENDIILOR în toate 
instituțiile municipale, centrele 
comerciale, supermarketurile, 

piețele, stațiile de autobuz, Gara 
feroviară.

Va fi lansat proiectul 
municipal privind 

măsurarea nivelului de 
radiație și poluare a 

aerului.

Se va stabili un control strict 
asupra ofertelor pentru 

selectarea furnizorilor de 
alimente pentru grădinițe, școli 

și spitale.

O atenție deosebită va fi acordată centrelor comerciale, reutilate 
din fostele secții ale întreprinderilor.

Toate magazinele, cafenelele, centrele comerciale care nu 
respectă tehnica securității vor rămâne fără licențele de activitate.
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10 OBIECTIVE 
PRIORITARE PENTRU 

ANUL VIITOR
Elaborarea Planului General Urbanistic şi a Hărţii Investiţionale a Chişinăului.

Pregătiri din timp pentru lucrările de sezon, în special pentru iarna 2018-2019.

Adoptarea bugetului pentru anul 2019 – în termenul stabilit, pe principii de transparenţă, cu 
participarea orăşenilor şi a societăţii civile. Dări de seamă publice cu privire la fiecare leu cheltuit.

Dublarea documentației normative a Primăriei și preturilor, pe lîngă limba de stat și în limba 
engleză și rusă. 

Implementarea platformelor digitale în activitatea primăriei, a principiului «Ghișeului unic»,  
achizițiilor  electronice și a circulației documentelor.

Efectuarea unui audit amplu al tuturor direcțiilor Primăriei și întreprinderilor municipale.  
O structură organizațională și funcțională nouă și eficientă.

Amenajarea a 600 de curţi. Montarea a 150 de terenuri de joacă pentru copii 
şi 150 de terenuri sportive.

Aproximativ 150 mii de orășeni vor primi asistență socială de la municipiu. Implementarea unei 
”Cartele sociale” a chișinăuianului, astfel ca persoanele social-vulnerabile din oraș să beneficieze de 
sprijin din partea agenților economici.

Revizuirea tuturor documentelor cu privire la construcțiile problematice din Chișinău.

Reparaţia şi reconstrucţia calitativă a drumurilor şi trotuarelor orăşeneşti. 
Evaluarea independentă a calităţii lucrărilor de reparaţie şi construcţie.
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