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Liderul fracţiunii PSRM în Consiliul Municipal 
relatează despre rezultatele activităţii 
socialiştilor în Chişinău, despre viitoarele 
alegeri parlamentare şi despre candidaţii la 
funcţia de deputat din partea PSRM, pentru 
cele unsprezece circumscripţii uninominale 
din Chişinău.

Partidul Socialiştilor a lansat campania de desemnare 
a candidaților pentru circumscripțiile uninominale, 
care ulterior vor fi aprobați oficial de către organele 
de conducere ale partidului. Cine sînt aceştia? Vă 
invităm să-i cunoaşteți, dragi cititori.

BĂNCI  
ȘI PAVILIOANE

ILUMINAREA 
STRĂZILOR 
ȘI TRECERILOR PIETONALE

TERENURI DE JOACĂ 
PENTRU COPII

TERENURI 
SPORTIVE

AMENAJAREA
CURŢILOR

MAMELOR ȘI 
FAMILIILOR TINERE

COPIILOR - 
ELEVILOR

PERSOANELOR  
CU NECESITĂŢI SPECIALE

AJUTOR 
MATERIAL PENSIONARILOR

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

AMENAJARE

Pentru informații suplimentare adresați-vă la secretariatul fracțiunii socialiștilor 
din Consiliul Municipal apelînd la telefonul 022 201 545022 201 640

CINE-I VA REPREZENTA  PE CHIŞINĂUIENI 
ÎN VIITORUL PARLAMENT?

ION CEBAN: SOCIALIŞTII – UNICII CARE ACTIVEAZĂ 
ZILNIC PENTRU CHIŞINĂUIENI

Pe cine i-au propus socialiștii, în Chișinău, pentru aprobare 
oficială în calitate de candidați la funcția de deputat?

Despre realizarea unor proiecte vechi şi elaborarea 
de proiecte noi în municipiu.
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SOCIALIȘTII – PARTID AL POPORULUI!
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IGOR
DODON
PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Pe parcursul ultimilor ani, socialiștii au apărat în 
Parlament valorile, împărtășite de majoritatea 
cetățenilor țării.

Noi, socialiștii, propunem atenției dvs. persoanele 
care vor fi propuse spre aprobare în calitate de 
candidați în deputați pentru circumscripțiile unino-
minale din capitală. Personal îi cunosc de mulți ani 
pe fiecare dintre acestea 11 persoane și în fiecare zi 
interacționez cu ei. Mulți dintre ei sunt colegii mei 
din fracțiunea Partidului Socialiștilor din Parlamen-
tul țării. Sunt oameni de încredere, cu autorita-
te în teritoriu, care împărtășesc plenar principiile 
partidului. Sunt sigură că acești oameni nu-și vor 
trăda alegătorii și nu vor schimba valorile pe care le 
apărăm în fiece zi.

Vă îndemn să sprijiniți candidații propuși de Parti-
dul Socialiștilor pentru aprobarea lor oficială. Acest 
lucru, conform legii, se va întîmpla curînd. Doar 
acționînd ca o echipă unită și organizată, putem 
schimba situația din țara noastră spre bine. 

Pe 24 februarie în țara noastră vor avea loc 
alegeri în Parlamentul Republicii Moldova - 

alegeri de care va depinde soarta țării pentru urmă-
torii ani și chiar decenii.

Partidul Socialiștilor a lansat o campanie de de-
semnare a candidaților pentru circumscripțiile 

uninominale, care ulterior vor fi aprobați oficial 
de organele de conducere ale partidului. Îi cunosc 

foarte bine pe toți acești oameni și, în special, pe cei 
înaintați de PSRM pentru circumscripțiile din muni-

cipiul Chișinău. Sunt oameni competenți, capabili, 
profesioniști, muncitori, care se bucură de încredere 

în capitală și în circumscripțiile lor.

Îi consider pe toți candidații nominalizați de Partidul 
Socialiștilor pentru circumscripțiile uninominale 

drept membri ai echipei mele prezidențiale unite. 
Sunt convins că fiecare dintre aceștia merită spri-

jinul deplin al locuitorilor capitalei. Consider că, în 
noul Parlament, fiecare dintre ei va putea să repre-

zinte în mod destoinic interesele tuturor locuitorilor 
capitalei Moldovei și va contribui esențial la imple-

mentarea programului meu de transformări.

IGOR DODON, 
Președintele Republicii Moldova

Stimați orășeni!

ZINAIDA GRECEANÎI, 
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova

ZINAIDA  
GRECEANÎI

PREȘEDINTELE PARTIDULUI 
SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
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CANDIDAȚII PSRM ÎN CHIȘINĂU

Vlad 
BATRÎNCEA

EXPERIENȚA DE MUNCĂ:
• Secretar Executiv al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova;
• Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membrul Biroului permanent al  

Parlamentului.
• Vicepreşedintele Comisiei parlamentare „Comisia cultură, educaţie, cercetare, 

tineret, sport şi mass-media”; 
• Membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

DATA NAȘTERII:  31.03.1981 Moldova

STUDII:
• Liceul „Gaudeamus”, bacalaureat, istorie.
• Universitatea Slavonă din Republica Moldova, specialitatea Drept;
• Magistru în Drept Internațional.

- Sunt un om al echipei şi pentru mine este importantă victoria nu doar într-o 
anumită circumscripție. Lucrul cel mai important este victoria partidului şi a 
tuturor oamenilor buni în viitoarele alegeri. Și asta pentru că, deşi țara geme de 
9 ani şi tuturor le este greu, eu cred că oameni buni sunt mult mai mulți decât 
cei răi. Suntem pur şi simplu obligați să învingem. Eu sincer cred că, ultima şansă 
de a schimba ceva în țară este 24 februarie, şi dacă noi toți nu ne vom uni şi nu 
vom munci la 200%, atunci putem pierde țara. Când vorbesc despre muncă, nu 
mă refer la cineva concret, ci la întreaga țară. Acest lucru este în puterile noastre.

Am luptat mult şi în Chişinău. N-am reuşit să facem totul ce am dorit. Dar, 
credeți-mă, pînă la urmă ne vom isprăvi.

Pe lângă faptul că această guvernare este a mafioților şi hoților, aceasta mai 
este şi guvernarea speculanților. În sectorul Râşcani, unde ne aflăm acum - 
autoritățile le-au luat orăşenilor zeci de terenuri. Au distrus piața. Au distrus Casa 
de culturală a Sindicatelor. Ei nu au nevoie de cultură, ei nu au idee ce înseamnă 
cultura sau ce sunt sindicatele.

Cu toate acestea, socialiştii, chiar şi fără a fi la moment la putere, au reuşit să 
facă multe lucruri bune şi concrete. Pentru prima dată în sectorul Râşcani, se 
repară simultan un număr mare de curți. Peste 50. Vor fi asfaltate drumurile, va 
fi iluminare şi totul va fi amenajat. Cu efortul socialiştilor, în curțile din sectorul 
Râşcani vor fi montate circa 75 de terenuri sportive şi de joacă pentru copii. 
Acest lucru este foarte important, deoarece reprezintă adevăratele realizări ale 
echipei PSRM în Chişinău. 

Sunt convins că, după victorie, vom face și mai multe lucruri 
bune!. 

SUNT UN OM AL ECHIPEI ȘI PENTRU MINE ESTE 
IMPORTANTĂ NU VICTORIA ÎNTR-O ANUMITĂ 
CIRCUMSCRIPȚIE, CI VICTORIA PARTIDULUI ȘI 
A TUTUROR OAMENILOR BUNI ÎN VIITOARELE ALEGERI

UN OM PENTRU CARE DREPTATEA, ONOAREA 
ȘI CONȘTIINȚA NU SUNT CUVINTE GOALE, 

CI CEEA ÎN CE CREDE CU TOT SUFLETUL

Secretar executiv al Partidului Socialiștilor

La majoritatea mitingurilor, care se 
desfășoară sau au avut loc în toată țara, 
sînt abordate trei întrebări:

- Cineva a început să trăiască mai 
bine?

- De ce situația nu sa schimbat spre 
bine și de cine depinde acest lucru?

- Ce trebuie de făcut ca să fie mai 
bine? 

Știți, toate aceste întrebări au răs-
punsuri absolut logice.

- Nimeni nu trăiește mai bine. E rău 
deoarece hoții au fost și rămân la pute-
re. Și, din păcate, ei încearcă în continu-

are să ducă lumea în eroare.
Ce trebuie de făcut ca să schimbăm 

situația spre bine? Trebuie de votat pen-
tru stea. Doar datorită acestui simbol, 
vom reuși să aducem la putere o echi-
pă destoinică, care va schimba viața în 
bine! Țineți minte lozinca despre drep-
tate, onoare și conștiință? Atunci să știți 
că echipa socialiștilor este o simbioză 
între onestitate, responsabilitate, patrio-
tism, profesionalism.  

Vladimir ȚURCAN, 
deputat în Parlamentul RM

CE TREBUIE DE FĂCUT CA SĂ SCHIMBĂM SITUAȚIA SPRE BINE? 
TREBUIE DE VOTAT STEAUA PE AMBELEL BULETINE DE VOT

Da, situația din țară este compli-
cată, dar socialiștii sunt pregătiți, atât 
din punct de vedere al potențialului 
de cadre, cât și din punct de vedere al 
experienței profesionale, să facă ordi-
ne în Moldova și să ofere cetățenilor 
săi o viață destoinică.

Vlad Batrîncea a fost propus în ca-
litate de candidat în sectorul Râșcani. 
El este un „muncitor care deservește 
simultan mai multe strunguri”, este 
pregătit să discute aprins și dur pe ori-
ce chestiune. El va apăra interesele nu 

doar a sectorului Râșcani, ci și a între-
gii țări. Sunt convins că candidatura lui 
Vlad Batrîncea este cea mai potrivită 
pentru așa misiune importantă. Vlad 
este și cel mai activ deputat din Par-
lament.

Puterea lui de convingere, poziția 
civică și insistența, cu care apără inte-
resele  oamenilor simpli și statalitatea 
Moldovei, este o garanție a faptului că 
Moldova are viitor!

Vladimir GOLOVATIUC, 
deputat în Parlamentul RM

CANDIDATURA LUI VLAD BATRÎNCEA ESTE CEA MAI POTRIVITĂ PENTRU 
PARLAMENT DIN PUNCT DE VEDERE AL PERSEVERENȚEI ȘI ENERGIEI 
CU CARE EL APĂRĂ INTERESELE OAMENILOR SIMPLI

Vă îndemnăm să susțineți persoana pe care o 
cunoaște tot sectorul Râșcani, tot Chișinăul și 

întreaga Moldovă. Un om care nu se teme să 
spună adevărul în ochi tuturor oponenților 
noștri politici. Care se luptă mereu pen-
tru statalitatea Republicii Moldova și care 
s-a aflat la începutul renașterii Partidului 
Socialiștilor. Vorbim despre secretarul exe-
cutiv al partidului - Vlad Batrîncea. Sunt 

sigură că acesta este un candidat destoi-
nic pentru sectorul Râșcani. I-a 

ajutat pe foarte mulți. A intrat 
în detaliu la fiecare problemă a 
cetățeanului. Și cred că acesta 
este un candidat ideal pentru 
sectorul Râșcani, care va pro-
mova interesele sectorului și 
în Parlament. De fapt, el face 
acest lucru și acum, fiind cel 
mai activ deputat socialist în 
actualul Parlament! 

Zinaida GRECEANÎI, 
președintele PSRM

№28PENTRU CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ 

CANDIDATUL PSRM 

DATE BIOGRAFICE
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Vasile BOLEAPENTRU CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ 

CANDIDATUL PSRM Botanica
№24

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:
Activitatea profesională (specialitate) 
jurist, în prezent - deputat în 
Parlamentul RM

Experiență de muncă: 
• IM T.Schmidt Landbau - jurist;
• Spitalul municipal № 4;
• AIS MOLDPRES – jurist.

DATA NAŞTERII:  27.10.1982  Moldova

STUDII:
Școala – liceul teoretic „Gaudeamus” (mun. Chişinău),
Academia MAI Ștefan cel Mare (licențiat în dreptul civil),
Academia MAI Ștefan cel Mare (master în drept economic)

Cursuri adiționale – cursuri speciale în domeniul politologiei 
la Universitatea din Moscova M. V. Lomonosov (Rusia), 
Licență de avocat (din anul 2017).

CANDIDAȚII PSRM ÎN CHIȘINĂU

Am discutat cu oamenii simpli despre ce-i lipseşte Moldovei. Ei au spus că 
nu este echitate socială. Puterea trebuie să fie echitabilă şi responsabilă 
pentru cetățenii săi.  Sunt convins că, după 24 februarie, această guvernare, 
care s-a luptat timp de nouă ani cu propriul popor, va dispărea. Trebuie 
depuse eforturi şi de făcut alegerea corectă pentru ani înainte. Suntem 
sortiți să luăm în mâini această țară şi să terminăm cu aceste fărădelegi. 
Socialiştii sunt pentru dreptate! Ultimii 9 ani de guvernare a aşa-numitei 
alianțe proeuropene îi vom ține minte prin: furtul miliardului de dolari 
din sistemul bancar, închiderea şcolilor, grădinițelor şi spitalelor şi altor 
fărădelegi, comise în toată țara. Trebuie să luăm soarta Moldovei în 
mâinile noastre şi să punem capăt acestor fărădelegi.

PUTEREA ÎN MOLDOVA TREBUIE SĂ FIE ONESTĂ 
ȘI RESPONSABILĂ PENTRU CETĂȚENII SĂI

În aceşti 9 ani actuala guvernare a făcut tot ce a dorit în țară. Prin acțiunile sale, ei ne-au proslăvit în toată lumea prin 
furtul miliardului, concesionarea aeroportului, privatizarea pe bănuți a companiei „Air Moldova”.
Problema nu constă în rentabilitatea sau nerentabilitatea întreprinderilor, ci în ei înşişi, în hoție, în corupție. Noi 
împreună vom pune capăt acestor fărădelegi şi vom salva această țară.Împreună cu dumneavoastră suntem unica 
alternativă pentru actualul regim antipopular. Suntem deputați, însă fără voi, cetățenii acestei țări, nu vom putea 
face nimic. 
Nu sunt omul care cedează presiunilor. Iar dacă cineva se gîndeşte că mă poate presa, atunci greşeşte amarnic.  
Avem nervi de oțel. Împreună, cu cetățenii acestei țări, vom învinge! 

EU NU SUNT OMUL CARE CEDEAZĂ PRESIUNILOR

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:
2014 - prezent– deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membru al Comisiei parlamentare 
pentru drepturile omului şi relaţii interetnice, membru interimar al Comisiei juridice, numiri şi 
imunităţi; 
2013-2014 - jurist al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova; 
2011-2013 – jurist Fundația de binefacere ,,Soluția”.

DATA NAŞTERII:  06.02.1983  Moldova

STUDII:
Școala: 
1989-1998 Școala medie s. Sălcuța, r-nul Căuşeni
1998-2001 Liceul teoretic „Meşterul Manole” 

Universitate (licențiat, masterat, doctorat)
2003-2008 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de 
drept, specializarea drept penal
2016-2018 Institutul de Relații Internaționale din Moldova, 
masterat în ştiințe politice şi studii diplomatice

Noi propunem spre aprobare candidatura lui Grigore Novac pentru 
circumscripția uninominală 31 (sec. Râșcani și o parte din sec. Ciocana). Este 
un adevărat luptător, care toți acești 9 ani a militat împotriva acestei guvernări, 
este un adevărat patriot al țării sale. Pe lîngă activitatea parlamentară, el a luptat 
împreună cu cetățenii simpli, împotriva abuzurilor birocraților și a firmelor de 
construcții. Sunt convinsă că el va continua să apere în Parlament interesele țării 
și ale locuitorilor sectoarelor Rîșcani și Ciocana, care îl vor susține.

De asemenea, este important de ținut minte că, în ziua alegerilor, trebuie de 
votat, în primul și al doilea buletin de vot, pentru simbolica partidului – steluța. 
Anume cu această simbolică, atît candidații independenți, cît și partidul, merg 
în alegeri.  

Zinaida GRECEANÎI, Președintele PSRM

LUPTĂTOR, 
PROFESIONIST, 
PATRIOT 
ADEVĂRAT 
AL ȚĂRII SALE

UN PROFESIONIST CU VERTICALITATE, 
PREGĂTIT SĂ LUPTE PENTRU FIECARE

Candidat al PSRM în sectorul Botanica a 
fost propus Vasile Bolea. El a fost în multe 
curți, s-a întâlnit și a discutat cu fiecare per-
soană, a apărat oamenii de construcțiile ile-
gale în cele mai complicate conflicte. Este 
autor a numeroase proiecte de legi impor-
tante.

Vasile Bolea este un profesionist adevă-
rat, este un om principial și intransigent. 
Sunt convinsă că locuitorii sectorului Bota-
nica îl vor susține.

Zinaida GRECEANÎI, Președintele PSRM

JURISTUL CARE A LUPTAT 
NU DOAR PENTRU CHIȘINĂU, 

CI ȘI PENTRU ÎNTREAGA 
MOLDOVĂ

DE NENUMĂRATE ORI, ÎN CELE MAI COMPLICATE SITUAȚII, GRIGORE NOVAC 
A APĂRAT ORĂȘENII DE ABUZURILE BIROCRAȚILOR ȘI A FIRMELOR DE CONSTRUCȚII

DATE BIOGRAFICE

DATE BIOGRAFICE

Grigore NOVAC PENTRU CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ 
CANDIDATUL PSRM Ciocana 

Rîșcani
№31
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DATA NAŞTERII:  12.08.1976  Moldova

STUDII:
2018 Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chişinău, Moldova, 
doctor în drept;
2006-2007 Academia de Poliție a MAI „Ștefan cel Mare”, magistru în drept; 
2002-2003 Cursuri de pregătire a rezervei a conducerii superioare a MAI; 
1993-1998 Academia de Poliție a MAI „Ștefan cel Mare”, Facultatea de drept, 
specialitatea anchetator.

CANDIDAȚII PSRM ÎN CHIȘINĂU

PROFESIONIST, CARE CUNOAȘTE 
ÎN AMĂNUNTE PROBLEMELE SECTORULUI 

BUIUCANI ȘI ALE MUNICIPIULUI

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:
21.10.2015 – prezent, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreşedinte al Comisiei 
parlamentare pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media;
28.05.2010 – prezent. Jurist, a lucrat inițial în Cabinetul Avocatului „Lebedinschi Adrian”, iar din 
ianuarie 2014, activează în cadrul Direcției Asociațiilor de avocați „Lebedinschi & Partners”;
19.09.2009–27.05.2010 avocat stagiar;
2007–17.09.2009 comisar adjunct, şeful Departamentului de investigații penale al Comisariatului 
de poliție Buiucani, mun. Chişinău. A fost eliberat din MAI din cauza stării de sănătate. 

Pe parcursul celor aproape 4 ani de activitate în Parlament, noi am reuşit 
să elaborăm şi să aducem până la adoptare mai multe inițiative legislative, 
importante pentru locuitorii țării. Este vorba despre modificările în Legea apelor, 
care se referă la problema cotei suplimentare pe care locuitorii capitalei erau 
impuşi s-o plătească, şi alte proiecte menite să îmbunătățească viața cetățenilor 
noştri. Această muncă abia a demarat şi este important s-o continuăm, înbeneficiul 
cetățenilor şi al întregii țări.
Sunt un om al echipei şi sunt obişnuit să muncesc cot la cot, în folosul societății.
Socialiştii pot consolida o mare echipă care să învingă în alegerile din 2019.Avem 
multe de realizat. Ceea ce am reuşit să facem până acum, este un început de cale 
ca împreună să dezvoltăm țara.

PE PARCURSUL ULTIMELOR ANI, AM REUȘIT SĂ ELABORĂM 
ȘI SĂ ADOPTĂM ÎN PARLAMENT UN ȘIR DE INIȚIATIVE 
IMPORTANTE PENTRU SOCIETATE

Pe parcursul ultimelor ani, locuitorii sectorului Buiucani s-au adresat de nenumărate ori după ajutor pe diferite chestiuni, începând de la 
obținerea unor consultații simple până la soluționarea diferitor probleme complicate. În timpul activității noastre, am reuşit să amenajăm 
zeci de curți, să instalăm terenuri de joacă pentru copii. Sunt sigur că împreună vom reuşi, în anul 2019, să întoarcem oamenilor țara, 
pentru ca să putem aici trăi şi să ne dezvoltăm. Doar împreună vom învinge!

ÎMPREUNĂ VOM REUȘI SĂ ÎNTOARCEM CETĂȚENILOR ȚARA, 
PENTRU CA SĂ PUTEM TRĂI ȘI MUNCI AICI

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:

2017 – prezent, preşedintele Comisiei parlamentare mediu şi dezvoltare 
regională
2015-2017 preşedintele Comisiei agricultură şi industrie alimentară
2015 – prezent, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie dintre R. 
Moldova şi Ungaria, membrul Grupului parlamentar de prietenie dintre R. 
Moldova şi Federația Rusă
2014-2015 deputat în Parlamentul R. Moldova
2010-2014 director al SRL “Gradioni”
2008-2010 Director general al Agenției sanitar-veterinare şi de siguranță a 
produselor de origine animală
2005-2008 şeful Serviciului Sanitar Veterinar de Stat din municipiul Chişinău
1995-2005 doctor veterinar în cadrul Serviciului Sanitar Veterinar de Stat din 
municipiul Chişinău

DATA NAŞTERII:  01.05.1973 Moldova

STUDII:

2006-2009 Diplomă de magistru în administrație publică, Academia de Administrare 
Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.
2006-2007 Diplomă de magistru în drept. Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova. 
Septembrie 1998 – iunie 2003 Licențiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 
Facultatea de drept.
Septembrie 1990 – iunie 1995 Licențiat în medicina veterinară, Universitatea Agrară 
din Moldova, Facultatea de medicină veterinară.

2005-2007 comisar adjunct, şeful secției  de urmărire penală a 
Comisariatului de poliție Centru, mun. Chişinău.
2003-2005 şef-adjunct al secției de urmărire penală a 
Comisariatului de poliție Centru, mun. Chişinău 
2001-2003 anchetator superior de urmărire penală a 
Comisariatului de poliție Centru, mun. Chişinău 
1998-2001 anchetator de urmărire penală a Comisariatului de 
poliție Centru, mun. Chişinău.

PROFESIONIST, 
ȘTIE CUM 
SĂ LUPTE 

CU CORUPȚIA, 
OBȚINÂND

 REZULTATE

LEBEDINSCHI ARE O EXPERIENȚĂ ENORMĂ ÎN DOMENIUL 
LUPTEI CU CORUPȚIA ȘI CU CEI CARE ÎNCALCĂ LEGEA

Lebedinschi este un jurist experimentat, autor al mai multor proiecte de legi. 
El a lucrat în calitate de anchetator și știe cum trebuie puși hoții la închisoare. 
În același timp, este și avocat și știe cum să apere poporul. Avem nevoie în 
Parlament anume de astfel de persoane  

Zinaida GRECEANÎI, Președintele PSRM

RADU MUDREAC ESTE CANDIDATUL CARE CUNOAȘTE PROBLEMELE 
ORĂȘENILOR DIN SECTORUL BUIUCANI
Radu Mudreac știe în detalii problemele locuitorilor sectorului Bu-

iucani, unde își înaintează candidatura. Împreună cu echipa, a fost în 
multe curți și a discutat personal cu locuitorii, ajutându-i să-și rezolve 
problemele. 

Îl cunosc ca o persoană cu o uimitoare capacitate de muncă, principi-
ală, care duce toate proiectele până la capăt. A condus mai multe comisii 
parlamentare, are o experiență parlamentară enormă.

Zinaida Greceanîi, Președintele PSRM

Adrian 
LEBEDINSCHI

Centru 
Rîșcani

№29
PENTRU CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ 

CANDIDATUL PSRM 

Radu MUDREAC Buiucani
№27

CANDIDATUL PSRM 
PENTRU CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ 

DATE BIOGRAFICE
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Alexandr 
ODINȚOV

Centru 
Botanica

 №25PENTRU CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ 

CANDIDATUL PSRM 

CANDIDAȚII PSRM ÎN CHIȘINĂU

Sînt preocupat de problemele transportului şi ecologiei. Împreună cu colegii ne-a 
reuşit să facem modificări în Codul Transporturilor, să eradicăm corupţia. Datorită 
acestor şi altor modificări, transportatorii au putut să economisească peste 5 
miliarde de lei, astfel sectorul transporturilor a devenit competitiv pe piaţă.
Plus la aceasta, am reuşit să stopăm construcţia uzinei de reciclare a deşeurilor, la 
Sîngera. Realizarea acestei intenţii ar fi putut degenera într-un dezastru ecologic 
nu doar pentru localitatea vizată, ci şi pentru tot Chişinăul.
În perioada mandatului de deputat am avut în audienţă circa 1,5 mii de cetăţeni, 
am examinat sute de plîngeri şi petiţii.
Anumite probleme ne-a reuşit să le rezolvăm, altele – nu. Dacă puterea ar aparţine 
socialiştilor, am putea rezolva multe lucruri. Puterea trebuie să aparțină poporului.

PUTEREA TREBUIE SĂ APARŢINĂ POPORULUI

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:

• Din Decembrie 2014 - p.p. Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
• Ianuarie 2004 - decembrie 2014 “MD-Trans” S.R.L Republica Moldova, mun. Chisinau. Director.
• Ianuarie 2000 - Februarie 2004 “Ваlcantrans” S.R.L., Republica Moldova, mun. Chişinău. Director.
• Octombrie 1993- ianuarie 2000 “MD-Trans” S.R.L., Republica Moldova, mun. Chişinău. Director.
• Martie1993- ianuarie1994 “Interautotrans -Chisinau ”S.A Republica, Republica Moldova mun.

Chişinău Coloana auto transport marfa internațional. Sef-adjunct.
• Mai 1992-martie 1993 Întreprinderea transport auto “Ruta” în componența “Transconstructia”S.A. 

Director.
• Octombrie 1988-august 1990 Parcul de taxiuri din Chişinău Secretarul comitetului de partid PCM.
• Aprilie1987- Octombrie 1988 Parcul de taxiuri din Chişinău. Șeful coloanei Nr.4
• Noiembrie 1984- aprilie1987 Parcul de taxiuri din Chişinău Inginer, secția de exploatare.
• Septembrie 1982- Septembrie 1984 Armata Sovietică Comandant adjunct Pluton
• Preşedintele Organizației de partid teritoriale Chişinău a PSRM

DATA NAŞTERII:  22.10.1960 Moldova

STUDII:

Septembrie 1977-Iunie 1984
Institutul politehnic din Chişinău 
”S.Lazo”Specialitatea – Automobile 
şi gospodăria auto”  
Inginer-mecanic.

Septembrie1990-Aprilie 1992
Universitatea de stat din Odesa 
“I.I.Mecinicov” 
Specialitatea-sociologia.
Sociolog, profesor sociologie.

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:
1999-2000 – vice-director exporturi în cadrul unei companii străine 
- manager exporturi produse moldoveneşti, în cadrul unei companii 
străine
2003 – 2012 – expert în domeniul imobiliar
Din anul 2015 - consilier municipal în cadrul CMC, responsabil pe 
problemele ce vizează construcţiile frauduloase, relaţii funciare şi 
urbanism.

DATA NAŞTERII: 11.05.1979 Moldova

STUDII:
1996-2001 – absolvent al Facultăţii Politologie a Universităţii de Stat din RM.
2006-2008 – studii în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din 
Moldova.

Fracţiunea Partidului Socialiştilor în Consiliul Municipal, inclusiv eu 
personal, am blocat sute de cazuri de partajare ilegală a terenurilor 
funciare municipale. Zeci de cazuri de construcţie au fost anulate chiar 
din start. Totodată, datorită contribuţiei noastre, a fost pornită urmărirea 
penală împotriva fostului primar de Chişinău, Dorin Chirtoacă, pentru 
multiplele încălcări, precum şi pentru tentativa de a implementa un 
proiect privind parcările în beneficiul său şi al colegului său de clasă.

NOI AM BLOCAT SUTE DE PARTAJĂRI 
ILEGALE DE PĂMÎNT MUNICIPAL 

ACTIVITATE ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIŞTILOR
din anul 1998 – membru al Partidului Socialiştilor

STATALIST, PROFESIONIST ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI
Domnul Oleg Lipskii este unul din veteranii, fondatorii PSRM, este colegul nostru de partid şi de fracţiune parla-

mentară. Este un adevărat luptător, un om care cunoaște toată Botanica și problemele acestui sector. De aceea ştie cum 
să le soluţioneze. Plus la aceasta, Oleg Lipskii este un adevărat profesionist în domeniul transportului. Iniţiati-
vele şi programele sale vor asigura un nou nivel al infrastructurii transporturilor.

Zinaida GRECEANÎI, președintele PSRM

În ultimii 9 ani, aşa-numitele alianţe 
pentru integrare europeană şi-au bătut joc 
de Moldova şi de Chişinău. Pămîntul era 
oferit la preţuri de nimic, bugetul suporta 
prejudicii de miliarde.

Echipa consilierilor municipali ai 
PSRM, în toţi aceşti ani, a luptat şi con-
tinuă să lupte împotriva dezmăţului. Noi 
am reuşit să zădărnicim mii de cazuri de 
împărţiri ilegale de pămînt şi imobile.

Una din persoanele, care a depistat sute 
de scheme frauduloase este Alexandru 
Odinţov.

Dacă e să-l întrebi pe orice chişină-
uian, cine din primăria capitalei este cel 
mai aprig luptător împotriva fărădelegilor 
în domeniul funciar şi construcţii ilegale, 

mai multă lume îl va indica anume pe el.
Alexandru are un cuvînt de spus şi în 

Parlament. Legislaţia ce reglementează 
activităţile în construcţii este departe de 
a fi perfectă. Dimpotrivă, ultimele modi-
ficări legislative în acest domeniu, promo-
vate de actuala guvernare, facilitează şi 
mai mult situaţia şarlatanilor în partajarea 
frauduloasă de terenuri precum şi în con-
strucţiile haotice.

În primul rînd, în Parlament, Odinţov 
va fi preocupat de reglementarea acestui 
domeniul dificil. Şi va continua să lupte 
împotriva corupţiei deja la nivel naţional.

Ion CEBAN, liderul fracţiunii Partidu-
lui Socialiștilor din Republica Moldova 

în Consiliul Municipal Chișinău

OLEG LIPSKII – UN ADEVĂRAT 
PROFESIONIST ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTULUI.
INIȚIATIVELE ŞI PROGRAMELE 

SALE VOR ASIGURA UN NOU NIVEL 
AL INFRASTRUCTURII 
TRANSPORTURILOR.

ODINȚOV – UN LUPTĂTOR PRINCIPIAL 
ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI ÎN DOMENIUL 

CONSTRUCȚIILOR. EL A DEPISTAT SUTE DE 
SCHEME FRAUDULOASE. 

EL VA FACE ORDINE ÎN ACEST DOMENIU 
LA NIVEL LEGISLATIV.

PĂMÎNTUL ESTE FURAT NU DOAR LA CHIŞINĂU. TREBUIE 
SĂ PUNEM CAPĂT ACESTOR FĂRĂDELEGI LA NIVEL LEGISLATIV

Oleg LIPSKII Botanica
№23PENTRU CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ 

CANDIDATUL PSRM 
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În perioada ultimilor 9 ani, au fost formate AIE-1, 2, 3 ş.a.m.d., 
totuşi nimic nu s-a făcut pentru consolidarea statalităţii Moldovei, 
pentru creşterea bunăstării cetăţenilor, pentru consolidarea 
credinţei. Cred că împreună ne va reuşi să promovăm aceste 
valori de mare importanţă, să păstrăm neutralitatea  şi statalitatea 
Moldovei, să îmbunătăţim condiţia materială a fiecărui cetăţean.
Împreună cu colegii din Consiliul Municipal, am efectuat o 
inventariere în fiecare curte. În sectorul Ciocana avem planificate 
zeci de proiecte, pe care intenţionăm să le realizăm cu succes. 
Nu vă voi dezamăgi.

TOT CE S-A ÎNTÎMPLAT ÎN ULTIMII 9 ANI, NU S-A 
FĂCUT ÎN INTERESELE CETĂŢENILOR DE RÎND 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:
Octombrie 1999 – mai 2001 Primăria mun. Chişinău, Departamentul economie, reforme şi relații patrimoniale, Specialist 
principal a secției control operativ (sectorul Botanica);
Direcția gestionarea patrimoniului municipal Specialist principal a secției evidență şi chirie (sectorul Centru).
Mai 2001 – iulie 2004 Agenția ”Ratmir” S.R.L. Specialist principal în organizarea şi desfăşurarea licitațiilor; Expert in evaluarea 
bunurilor imobile.
August 2004 – aprilie 2005 Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică de pe lingă Ministerul Justiției al RM 
Șef al Laboratorului de expertize judiciare tehnice in construcții şi evaluare a imobilului
Martie 2005 – iulie 2005 Agenția de expertiză ”LuxExpert” SRL Director al agenției
Septembrie 2005 – august 2008 Agenția de expertiză şi consulting ”Lexasigur” SRL Director al agenției, expert in evaluare.
Septembrie 2008 Uzina de tractoare din Chişinău ”Tracom” SA Director financiar
Octombrie 2008 – iulie 2010 Uzina de tractoare din Chişinău ”Tracom” SA Director general.
August 2010 – ianuarie 2011 ”Fabrica de conserve din Călăraşi ” SA Director financiar
Ianuarie 2011 – martie 2011 Agenția de Business&Consulting ”Real Estim” SRL Director al agenției, expert in evaluare
August 1999 – august 2010 Universitatea Agrară de Stat din Moldova, facultatea Economie Lector universitar la disciplinele de 
profil economic şi anume: ”Logistica”, “Logistica întreprinderii”, ”Logistica mărfurilor”, ”Bazele marketingului”, ”Agromarketing”, 
“Economia achiziţiilor”, “Marketingul serviciilor”, “Expertiza mărfurilor de import-export”, “Gestiunea forțelor de vînzare”, 
”Finanțele întreprinderii”, ”Istoria comerțului”, etc.
martie 2011 – decembrie 2014 Compania de construcții ”Monolit” S.A. Director general.
decembrie 2012 – ianuarie 2015 Compania de construcții ”Monolit Construct” S.R.L. Director general
Ianuarie 2015 – noiembrie 2015 Parlamentul Republicii Moldova Asistent de deputat
Decembrie 2015 – prezent PP ”Exclusiv Media” SRL Administrator
august 2015 – prezent Consiliul Municipal Chişinău Consilier municipal

DATA NAȘTERII: 05.09.1976 Moldova

STUDII:

Septembrie 1994 – Iunie 1999 Republica Moldova, 
Universitatea Agrara de Stat din Moldova, studii 
superioare la facultatea Economie, calificarea economist 
în evidența contabilă, specialitatea Contabilitate şi audit
Octombrie 2002 – Aprilie 2003 Federația Rusă, 
Universitatea din Moscova de Economie, Statistică şi 
Informatică(МЭСИ), studii superioare de recalificare 
profesională, Specialitatea evaluarea întreprinderilor ca 
complex patrimonial unic(businessului)
Octombrie 2004 Ucraina, Institutul de Cercetări Ştiinţifice 
in domeniul Expertizelor Judiciare in numele prof. emerit 
M.S. Bocarius din or. Harcov, studii de recalificare şi 
atestare in domeniul expertizelor judiciare in evaluarea 
construcțiilor, specialitatea – expert judiciar in evaluarea 
imobilului şi construcțiilor
Februarie 2005 Republica Moldova, Institutul 
Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică de 
pe lingă Ministerul Justiției al RM, atestare in domeniul 
expertizelor judiciare in evaluarea obiectelor imobiliare, 
specialitatea – evaluarea obiectelor imobiliare
Iulie 2007 Republica Moldova , Agenţia de Stat Relaţii 
Funciare şi Cadastru, calificare în domeniu

Din august 2015 - consilier municipal PSRM și vice-președintele fracțiunii PSRM în CMC. 
Responsabil pe proiectele economice, buget şi administrarea fiscală

UN ADEVĂRAT PROFESIONIST. UN ECONOMIST 
PREGĂTIT SĂ PARTICIPE LA ELABORAREA PROGRAMELOR 

DE IMPORTANȚĂ MAJORĂ LA NIVEL DE ȚARĂ.

Petru Burduja este un economist apreciat în echipa PSRM. 
Viitoarea echipă în Parlament va avea de implementat mai multe 
proiecte şi programe care prevăd transformări majore în politica 
economică a ţării. De aceea, experienţa unui profesionist cum 
este Petru Burduja va fi extrem de importantă şi valoroasă. Sînt 
convins că locuitorii de la Ciocana îl vor sprijini.

Vlad BATRÎNCEA, secretarul executiv al PSRM, 
deputat în parlamentul RM

Fracţiunea Partidului Socialiştilor în Consiliul Municipal este unica fracţiune 
care propune şi realizează proiecte sociale în Chişinău şi suburbii. Noi 
cunoaştem problemele cetăţenilor în toate localităţile. La momentul actual, 
eu vă propun reabilitarea străzii, a apeductului, a instituţiei de învăţămînt. 
Există un investitor dispus să facă investiții în vinăriile din suburbii. 
Totodată, există investitori şi în domeniul energeticii. Există investitori şi 
pentru proiecte sociale. În curînd, în unele suburbii se planifică lansarea 
de lucrări de construcţie a grădiniţelor, a stadionului, în acelaşi timp vor fi 
rezolvate mai multe probleme curente.

DATORITĂ PSRM, ÎN SUBURBII AU FOST 
REALIZATE MAI MULTE PROIECTE SOCIALE

Din 2015 consilier Municipal Chişinău, vice-preşedintele fracţiunii 
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova 
2009 – 2010 deputat in Parlamentul Republicii Moldova 
2004 – 2009 consilier Municipal în Consiliul Municipal Chişinău

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:

2007-2018 Funcția: Director al S.C. “LINIMOBIL GRUP” S.R.L.
2001- 2007 Funcția: Vice director al Firmei “OXEL-Imobil” S.R.L.
1999 – 2001 Funcția: Șef al Secției de Evaluare şi Expertiză a Bunurilor la 
Firma “OXEL-Imobil” SRL.
Descrierea: Evaluarea mijloacelor fixe, evaluarea imobilului in scopul 
privatizării sau investiții, evaluarea cotei-parți a proprietăţii, evaluarea 
terenurilor. Participare la evaluări efectuate de către companie in cadrul 
unor proiecte majore (importante)
1994-1999 Funcția: Sef -grupa Evaluări Imobile, la Centrul Tehnic 
International ” CTI-Print” S.R.L.
1986-1994 Funcția: Inginer, inginer coordonator, Sef al Grupului de 
programare la Institutul Unional de Stat de Proiectări din Chişinău.

DATA NAȘTERII:  24.03.1964  Moldova

STUDII:
2001-2003 Academia de Administrare Publica din Moldova, Chişinău, RM, 
specialitatea ”Lucrător in administraţia publica” (Diplomă cu menţiune)
1981-1986 Universitatea de Stat din Moldova, facultatea Matematica si 
Cibernetica, Chişinău, Moldova, specialitatea ”Matematician”.
1971-1981 Școala medie din or. Vadul lui Vodă

Zilnic, ţara este părăsită de 106-120 
de persoane. Printre acestea sînt specia-
lişti în diverse domenii. Nu e mai bună 
situaţia în suburbiile capitalei. Aces-
te localităţi nu se dezvoltă aşa cum ar 
trebui. În ultimii ani, Svetlana Popa a 
fost implicată în elaborarea şi landa-
rea unor proiecte şi iniţiative menite să 
contribuie la dezvoltarea suburbiilor, 

începînd cu Vadul lui Vodă şi terminînd 
cu Stăuceni. Practic, în toate suburbiile 
capitalei, mai multe proiecte ale Svetla-
nei Popa au fost deja implementate. 
Am convingerea că domnia sa va şti să 
continue să apere interesele suburbiilor 
capitalei de la tribuna parlamentară.

Zinaida GRECEANÎI, 
președintele PSRM 

UN PROFESIONIST 
CARE OFERĂ SPRIJIN 

SUBURBIILOR 
ÎN CONSILIUL MUNICIPAL.

SUBURBIILE MEREU AU FOST O PRIORITATE ÎN ACTIVITATEA 
SVETLANEI POPA ÎN CALITATE DE CONSILIER MUNICIPAL

Vice-preşedintele fracţiunii PSRM în Consiliul Municipal Chişinău

Vice-preşedintele fracţiunii PSRM în Consiliul Municipal Chişinău

DATE BIOGRAFICE

DATE BIOGRAFICE

Petru BURDUJACiocana 
№30PENTRU CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ 

CANDIDATUL PSRM 

Svetlana POPA Suburbii
№32PENTRU CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ 

CANDIDATUL PSRM 
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CANDIDAȚII PSRM ÎN CHIȘINĂU

DINARI COJOCARU ESTE NU DOAR UN 
MEDIC DE ÎNALTĂ CALIFICARE, CI ŞI 
O PERSOANĂ CARE CUNOAŞTE BINE 
PROBLEMELE MUNICIPIULUI
La 24 februarie, cetăţenii Moldovei vor avea de fă-

cut o alegere importantă. Cu toţii împreună am ales un 
Preşedinte destoinic, cu cel mai înalt rating al încre-
derii din partea populaţiei printre politicienii din Mol-
dova. De data aceasta, vom avea de ales deputaţi des-
toinici pentru Parlament. Dinari Cojocaru este un om 
minunat, un consilier şi medic excelent, care tratează 
lumea nu doar fizic, ci și cu ajutorul cuvîntului. Este 
un candidat demn, insistent şi care ştie să-și atingă sco-
purile propuse. Parlamentul Moldovei are nevoie de 
astfel de deputaţi.

Ion CEBAN
Președintele fracţiunii PSRM 

în Consiliul Municipal Chișinău

UN OM AL FAPTEI, NU DOAR AL CUVÎNTULUI  
Vladimir Roşca a ştiut să creeze şi să consolideze echipa în localitatea Dur-

leşti, el ştie să discute cu fiecare persoană. Este un om al faptei. Împreună cu 
colegii de partid, începînd cu anul 2012, domnul Roşca lucrează la soluţio-
narea problemelor municipiului, în centrul atenţiei fiind Durleşti şi sectorul 
Buiucani al capitalei. A obțiunut mai multe succese.

Începînd cu anul 2015, domnul Roşca activează şi în cadrul fracţiunii PSRM 
din Consiliul local Durleşti, fracţiunea înregistrînd rezultate bune. În special, 
acest lucru ţine de cooperarea eficientă cu partidul şi fracţiunea PSRM din 
Consiliul Municipal. Astfel, s-a reuşit asigurarea reabilitării străzii Caucazu-
lui, precum şi montarea a mai multor terenuri de joacă pentru copii. Vladimir 
Roşca a fost unul din principalii consilieri, care au monitorizat aceste proiecte 
la toate etapele lor.

Sînt convinsă că Vladimir Roşca va continua să lupte pentru interesele lo-
cuitorilor din suburbii, dar şi ale tuturor locuitorilor municipiului Chişinău.

Zinaida GRECEANÎI, președintele PSRM 

Cei care, timp de 9 ani de zile, ne conduc ţara, intenţionau să lichideze mai multe 
spitale din Chişinău pentru a construi în locul lor edificii cu multe etaje. Este 
un lucru anormal să închizi spitale urmărindu-ţi propriile interese meschine. În 
acest an, circa 1000 de locuri au rămas nesolicitate în Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Sînt nişte date înfiorătoare. Această 
guvernare, timp de 9 ani, a agravat situaţia în toate sferele. Îi îndemn pe orăşeni 
să facă alegerea corectă şi să voteze anume pentru candidaţii care îndeplinesc 
ceea ce au promis.

TIMP DE 9 ANI, AUTORITĂŢILE ÎNCEARCĂ SĂ REFORMEZE 
MEDICINA, DAR NU LE PREA REUŞEŞTE ACEST LUCRU

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:

2016- doctorand, catedra Urologie, Spitalul Clinic Republican.
2015- pînă în prezent consilier municipal Chişinău, membru al Comisiei pentru gospodăria locativ-comunală, 
energetică, servicii tehnice, transport, comunicații şi ecologie.
2015-2017 medic urolog, Centru Consultativ Diagnostic, sectorul Botanica, municipiul Chişinău.
2014-2015 medic urolog, IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală.
2013-2014 medic urolog-androlog, Centru medical ,,DOCTOR”, r. Orhei.
2010-2014 administrator „Chemix Grupp” SRL.
2012-2013 manager GHEGARD 2005 S.R.L.
2010-2013 medic de urgenţă, CNŞPMU 903.
2007- 2010 asistent medical, IMSP Spitalul de urgenţă, Secţia Anestezie şi Reanimare, municipiul Chişinău.

DATA NAŞTERII:  19.05.1983  Moldova

STUDII:
2016- pîna în prezent Doctoratul catedra Urologie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”
2015-2017 Masterat, Academia de Administrare Publică.
2009- 2013 medic–rezident, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, facultatea 
Urologie.
2009-2011 Masterat, ASEM facultatea Administrare bancară. Teza de master: „Gestiunea riscului ratei dobînzii şi 
metode de minimizare in bancă”.
2005-2009 rezident, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, facultatea Urologie.
2001-2005 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu ”, facultatea Medicină Generală.

UN PROFESIONIST, MEDIC, 
GATA SĂ CONTRIBUIE 

LA SPORIREA CALITĂȚII 
ŞI ACCESIBILITĂȚII 

SISTEMULUI DE OCROTIRE 
A SĂNĂTĂȚII

OM DE PRINCIPII CARE ESTE GATA 
SĂ APERE ÎN PARLAMENT INTERESELE 

LOCUITORILOR DIN SUBURBII ȘI, 
ÎN GENERAL, DIN MUNICIPIUL 

CHIȘINĂU

Eu nu ştiu a ţine discursuri învăţate pe de rost, pentru că sînt 
obişnuit să muncesc, demonstrînd tot ce declar - prin fapte, 
nu să fac risipă de cuvinte. Sîntem cu toţii divizaţi în cîteva 
categorii, totuşi pe toţi ne uneşte un singur vis – un trai bun. 
Din păcate, multă lume nu îl au. Se creează impresia că ţara 
se dezvoltă, totuşi cînd încercăm să ne cîştigăm pîinea, ne 
dăm seama că doar o mică parte a societăţii se dezvoltă, 
nu are loc o dezvoltare generală. Eu nu fac promisiuni, eu 
propun să ne consolidăm pentru a lupta împreună pentru 
o viaţă mai bună. Partidul Socialiştilor este soluţia pentru 
problemele existente.

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:
1994-1998 – IP „Roşca P.”, director executiv 
1999-2018 – Tehnologii Matlasate SRL, administrator
- Elaborarea gamei de operaţiuni, specificarea tehnologică a materiei 
prime utilizate şi omologarea acesteia în sistemul de standarde
- Autorul standardului profesional al RM
- Autor de brevet de invenţie
- Autor a 20 de mostre industriale, înregistrate de AGEPI 

DATA NAŞTERII:  07.08.1969 Moldova

STUDII:
1990 – 1992 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. 
Testemiţanu”
1992 – 1995 Universitatea de Stat Agrară din Moldova
1996 – 1998 Academia de Studii Economice din Moldova

Dinari 
COJOCARU

Centru 
Buiucani

№26PENTRU CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ 

CANDIDATUL PSRM 

DATE BIOGRAFICE

DATE BIOGRAFICE

Vladimir ROȘCA Suburbii
№33

PENTRU CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ 

CANDIDATUL PSRM 

EU NU FAC PROMISIUNI GOALE
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PROGRAME-ŢINTĂ ALE SOCIALIŞTILOR

Sunt în plină desfăşurare programele-ţintă ale socialiştilor privind montarea de noi terenuri de 
joacă pentru copii, precum şi a terenurilor de workout, unde chişinăuienii vor putea face sport. 
Pe unele adrese, aşa cum era de aşteptat, din cauza suprasolicitării şi a construcţiei simultane 
de terenuri în toate sectoarele oraşului, se înregistrează reţineri în executarea lucrărilor. Cu toate 
acestea, programul este implementat, terenurile sunt date în exploatare unul după altul.

170 DE TERENURI 
DE JOACĂ 
PENTRU COPII

70
DE TERENURI 
PENTRU 
FITNESS ŞI 
WORKOUT

ÎN TRECUT

ÎN PREZENT

AMENAJARE

Programele-ţintă ale socialiştilor de amenajare - continuă. 
Mai multe curţi deja şi-au schimbat aspectul, sînt amenajate 
teritoriile din interiorul curţilor, este reabilitat sistemul de 
iluminat, sunt montate terenuri de joacă pentru copii.

68 din cele 70 de terenuri sportive au fost 
deja pregătite pentru a fi instalate, iar după 
finalizarea tuturor procedurilor birocratice, 
de la începutul lunii noiembrie până la 10 
decembrie, toate terenurile vor fi instalate.

bd Mircea cel Bătrîn, 8/1

TERENURI SPORTIVE ȘI DE JOACĂ PENTRU COPII

BĂNCI Un nou program țintă al socialiștilor 
600 de bănci vor fi instalate în tot Chișinăul

programul prevede 170 de terenuri - 
80 din ele sunt deja instalate

TERENURI SPORTIVE Programul-țintă al socialiștilor - 
70 de terenuri sportive pentru practicarea culturii fizice și sportului
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CHIȘINĂU

- Dle Ion Ceban, care este spe-
cificul Chişinăului din aspectul vii-
toarei campanii a alegerilor parla-
mentare?

- Chişinău este capitala statului 
nostru. Este cel mai mare oraş al Mol-
dovei, centrul ei economic, industri-
al, comercial, cultural, un important 
nod de transport. Plus la aceasta, 
Chişinăul mai este şi un centrul şti-
inţific, aici îşi fac studiile un număr 
foarte mare de locuitori ai Moldovei. 
Tot ce se întîmplă la Chişinău, într-un 
mod sau altul, influenţează viaţa tutu-
ror cetăţenilor statului nostru. Impor-
tanţa Chişinăului în viitoarele alegeri 
parlamentare va fi foarte mare, or aici 
sînt constituite 11 circumscripţii uni-
nominale, în care locuitorii capitalei 
îşi vor delega aleşii pentru noul Par-
lament.

- Înainte să discutăm mai deta-
liat despre viitoarele alegeri par-
lamentare, haideţi să discutăm şi 
despre Chişinău. În ce stare se află 
capitala acum, după situația atît de 
neplăcută pentru multă lume – cea 
cu anularea alegerilor primarului 
general, din primăvara acestui an?

- Să ştiţi că am discutat această 
problemă chiar a doua zi după alegeri 
şi voi repeta şi de data aceasta. Acti-
vitatea fracţiunii noastre nu a încetat 
nici în timpul alegerilor, și cu atît mai 
mult, acum. Noi am continuat practic 
toate programele de asistenţă socială 
propuse şi lansate de noi anul trecut şi 
am implementat altele noi. Acestea ar 
putea fi divizate convenţional în două 
categorii mari – sociale şi amenajare, 
adică îmbunătăţirea condiţiilor de trai 
şi de confort în curţi, parcuri, străzi 
pentru fiecare locuitor.

- Să începem cu cele sociale.
- Deja de cîţiva ani, noi semnali-

zăm şi chemăm deschis Guvernul să 
majoreze salariile pentru categoriile 
de bugetari cu cele mai mici remu-
nerări, în special, din domeniul edu-
caţiei, al asigurării sociale, culturii şi 
medicinii. La cele 50% de supliment 
pentru angajaţii de la grădiniţele de 
copii, din acest an, ne-a reuşit să mai 
alocăm 500 lei, angajaților din cultu-
ră, sfera socială şi protecţia drepturi-
lor copilului plus 30-40%. Începînd 
cu 20 octombrie, circa 8000 de copii 
din familiile social vulnerabile vor 
putea primi cîte 700 lei în fiecare ofi-
ciu poștal din capitală.  Pentru pen-
sionari, pentru persoanele cu dizabi-
lităţi, pentru persoanele afectate de 
maladii grave, inclusiv cele suferinde 
de boli oncologice va fi acordat aju-
tor în sumă de pînă la 6000 de lei, iar 
familiilor numeroase, familiilor care 
au copii cu nevoi speciale, familii-
lor-tutelă, mamelor singure – de la 
4000 de lei pentru fiecare copil. Plus 
la aceasta, pentru prima dată familiile 

din suburbii vor beneficia de alimen-
te lactate pentru copiii cu vîrsta de 
pînă la un an.

Totodată, continuă programul de 
acordare a compensaţiilor pentru ser-
viciile comunal-locative – căldură, 
diferenţa de tarif pentru evacuarea 
deşeurilor, diferenţa pentru metrii 
cubi de apă suplimentari etc., acest 
program fiind şi el propus de soci-
alişti. 42 de mii de familii continuă 
să beneficieze de compensaţii, iar în 
acest an, tot la iniţiativa noastră, ac-
tele pentru sezonul 2018-2019 pot fi 
depuse deja din luna septembrie, ceea 
ce va urgenta în mod considerabil 
procesul de achitare a compensaţiilor.

Plus la aceasta, pentru bugetarii 
cu venituri mici, a fost elaborat un 
program care va permite unui număr 
de peste o mie de persoane să be-
neficieze de prînzuri gratuite. Acest 
program este, la fel, implementat în 

premieră la Chişinău.
Noi am continuat programele des-

tinate pensionarilor – protetică den-
tară şi oculară, am majorat numărul 
de beneficiari, au fost înfiinţate cîteva 
sute de locuri de muncă pentru asis-
tenţii personali (numărul acestora 
crescîd pînă la 900 de entităţi, timp 
de doi ani) – cei care îngrijesc bolna-
vii imobilizaţi la pat.

În general, dacă e să facem un bi-
lanţ, noi am reuşit să alocăm în acest 
an circa 890 milioane de lei pentru 
realizarea programelor de amenajare 
şi pentru programe sociale, din care 
peste 13 milioane de lei sînt destinați 
doar pentru nevoile sociale ale chişi-
năuienilor, pentru asistenţă materială 
categoriilor defavorizate.

- Cel de-al doilea bloc de iniţiati-
ve ţine de amenajări?

- Da. Noi numim aceste activităţi 
- crearea unui mediu confortabil de 
viaţă pentru orăşeni. Terenurile de 
joacă pentru copii – potrivit planului, 
timp de un an, urmează să fie montate 
170 de terenuri, 42 dintre acestea fi-
ind montate în primul semestru, 35 au 
fost montate în ultima lună şi jumăta-
te, altele 90 de terenuri urmează să fie 
montate pînă la finele anului. Terenu-
rile sportive – fitness workout, pentru 
activităţi de cultură fizică. Programul 
nostru prevede montarea a 70 de tere-
nuri în tot oraşul. Totodată, există un 
program de montare a 600 de bănci şi 

42 de pavilioane de odihnă în curţi 
şi parcuri. Vor mai fi asigurate cu 
sisteme de iluminare 250 de treceri 
pietonale şi zeci de curţi. Anterior, 
în ziarele noastre am publicat lis-
tele de terenuri pentru copii şi cele 
sportive. Pentru a preciza o anumită 
locaţie, contactaţi secretariatul frac-
ţiunii noastre. Proiecte speciale de 
anvergură – construcţia a două stadi-
oane sportive mari. Acolo, procesul 
licitaţiilor şi coordonărilor este mai 
anevoios, totuşi, lucrul se mişcă.

Este foarte regretabil faptul că din 
cauza procedurii de achiziţii publice, 
coordonări birocratice suplimentare, 
în unele cazuri şi datorită condiţii-
lor climaterice, există mari reţineri 
la unele obiecte. Totuşi, sînt convins 
că pînă la finele anului vom reuşi să 
ducem la bun sfîrşit toată activitatea 
planificată sau cel puţin cea mai mare 
parte din aceasta.

- Unii din criticii 
dumneavoastră vă acuză 
pentru faptul că progra-
mele sînt realizate din 
bani publici, adică voi, 
socialiştii, nu aveţi nicio 
atribuţie la aceste reali-
zări. Care este răspunsul 
dumneavoastră la aceste 
acuzaţii?

- Acestora le răspund 
simplu şi clar. Bani la buget au fost 
întotdeauna. Cine l-a împiedicat pe 
fostul primar, care a administrat mu-
nicipiul timp de 10 ani, sau consili-
ilor municipale care ne-au precedat, 
să amenajeze curţi, să construiască 
terenuri de joacă pentru copii şi te-
renuri sportive, să monteze bănci şi 
pavilioane pentru odihnă? Or, bani la 
buget erau. Totuşi, aceşti bani, din ca-
uza multor încălcări, erau transferați 
spre companii străine şi offshore, spre 
proiecte în care, ulterior, cu ajutorul 
unui simplu pix, în raporturi se făceau 
corectări de milioane de lei pentru a 
compensa tot ce s-a furat. Acesta este 
primul aspect. Este şi al doilea aspect 
– nu mai puţin de important. Fiecare 
program – de la idee pînă la terenul 
gata montat – înseamnă o muncă asi-
duă, care presupune discuţii cu loca-
tarii, colectarea de semnături, coor-
donări, proiecte, adoptarea acestora 
în cadrul Consiliului, supravegherea 
implementării şi multe altele – toa-
te acestea se fac anume de către noi, 
fracţiunea socialiştilor.

- Cît priveşte proiectele PSRM la 
Chişinău, situaţia pare a fi cît de cît 
clară. Haideţi să revenim la politi-
că. Ne daţi o caracteristică a candi-
daţilor înaintaţi pe circumscripțiile 
chişinăuiene. De ce au fost înaintate 
anume aceste persoane?

- Parametrii interviului nostru nu 
îmi oferă posibilitatea de a mă opri 

detaliat la fiecare dintre cei 11 can-
didaţi înaintaţi de Partidul Socialişti-
lor în circumscripţiile din municipiul 
Chişinău. Despre toţi aceşti oameni 
pot să spun următoarele: sînt persoa-
ne profesioniste, competente, care şi-
au demonstrat calificarea în funcţiile 
deţinute anterior. Cineva dintre ei, as-
tăzi, este deputat în Parlament, cineva 
este consilier în Consiliul Municipal 
Chişinău şi consiliile locale din sub-
urbiile Chişinăului. Oriunde s-a afla, 
în orice funcţie deţinută, de la toate 
tribunele, în comisii, în instanţele de 
judecată, în timpul audierilor publice, 
ei au apărat interesele locuitorilor ora-
şului nostru. Toţi sînt membri ai unei 
echipe unice a Partidului Socialiştilor 
şi a Preşedintelui ţării noastre, Igor 

Dodon, care-i cunoaşte de mai mulţi 
ani şi are încredere în fiecare din aces-
te persoane. Cine dacă nu ei ne poate 
reprezenta oraşul şi locuitorii săi în 
noul Parlament al ţării? Sînt convins, 
nimeni altul nu va fi capabil să o facă 
mai bine decît aceşti oameni.

- Înainte de alegeri, toate par-
tidele şi reprezentanţii acestora 
împart promisiuni. De ce, în opi-
nia dumneavoastră, alegătorii îi 
vor susţine anume pe candidaţii 
PSRM?

- În perioada ultimilor ani, Par-
tidul Socialiştilor a demonstrat prin 
fapte concrete că, în Moldova, sîn-
tem unicul partid al majorităţii po-
pulare, partidul luptei, partidul fă-
uririi. Noi sîntem unicul partid al 
stataliştilor din Moldova. Valorile şi 
scopurile PSRM sînt în conformita-
te cu interesele majorităţi absolute a 
locuitorilor ţării noastre. Socialiştii 
sînt unica forţă, în care alegătorii 
pot avea încredere o sută de procen-
te că nu vor fi trădați, nu vor fugi 
în alte fracţiuni, nu vor vota contrar 
propriei conştiinţe, contrar progra-
mului partidului şi aşteptărilor ale-
gătorilor. 

ION CEBAN: SOCIALIŞTII – UNICII CARE 
ACTIVEAZĂ ZILNIC PENTRU CHIŞINĂUIENI

APROXIMATIV 890 MILIOANE 
DE LEI ESTE SUMA PE CARE 
SOCIALIŞTII AU REUŞIT SĂ O 
ALOCE PENTRU PROGRAMELE 
DE AMENAJARE A ORAŞULUI ŞI 
PENTRU ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
MAI MULTOR CATEGORII DE 
CHIŞINĂUIENI.

DESPRE TOŢI CANDIDAŢII 
NOŞTRI PE CIRCUMSCRIPŢIILE 
UNINOMINALE POT SPUNE 
DOAR URMĂTOARELE:
SÎNT PERSOANE 
PROFESIONISTE, 
COMPETENTE, CARE ŞI-AU 
DEMONSTRAT CALIFICAREA 
ÎN FUNCŢIILE DEŢINUTE 
ANTERIOR.
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proiectul PSRM

Pentru informații suplimentare adresați-vă la secretariatul fracțiunii 
socialiștilor din Consiliul Municipal apelînd la telefonul 022 201 545022 201 640

PROIECTE IMPLEMENTATE DE SOCIALIȘTI

ACTELE 
NECESARE:

pentru fiecare copil

îndemnizație unică 

Unde trebuie să vă adresați 
pentru a beneficia de ajutor

Cine poate beneficia de ajutor 
PÎNĂ LA

DE LA

LEI

LEI

Cererea se depune la Direcția pentru protecția drepturilor copilului 
în fiecare sector (în funcție de locul de trai) sau la Secretariatul 
fracțiunii socialiștilor (etajul 2, biroul 18 în Primăria mun. Chișinău, 
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 83).

Cererea se depune în orice Direcție de asistență socială și sănătate publică 
(în funcție de locul de trai) sau la Direcția generală de asistență socială 
și sănătate publică (str. București, 53) sau la Secretariatul fracțiunii 
socialiștilor (etajul 2, biroul 18 în Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 
și Sfînt, 83). 

Familii cu mulți copii, familii care au copii cu necesități speciale, mame 
solitare, familii cu venituri mici, familii cu copii aflați sub tutelă, copii 
orfani atît din oraș, cît și din suburbii. 

Cerere, certificat de componență a familiei, copia buletinului de identitate, copiile certificatelor de naștere 
ale copiilor, copia certificatului privind mărimea salariului sau pensiei, copia certificatului de confirmare a 
invalidității, copia actelor de tutelă, etc. Lista completă poate fi concretizată la fracțiunea socialiștilor.

Pensionari, persoane cu necesități speciale, cetățeni social-vulnerabili, 
persoane cu boli oncologice, bolnavi țintuiți la pat, indiferent dacă ei 
primesc sau nu ajutorul social.

6000

4000 AJUTOR MATERIAL

Unde trebuie să vă adresați 
pentru a beneficia de ajutor

Cine poate beneficia de ajutor 

Socialiștii au elaborat regulamentul care permite alocarea, începînd cu 
1 octombrie 2018, a asistenței sociale suplimentare pentru locuitorii 
Chișinăului, în mărime de 13 milioane lei. Conform proiectului nostru, 
chișinăuienii pot primi ajutor material, de la 1 octombrie și pînă pe 31 de-
cembrie anul curent. Vedeți mai jos, cine și unde se poate adresa: 

Conform proiectului socialiștilor, peste 42 000 de familii cu 
venit mai mic de 3000 lei per membru de familie, pot primi 
compensație (recalcul) pentru încălzire, apă și diferența pentru 
facturile de evacuare a deșeurilor pentru 2018-2019. 
Primirea actelor continuă.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU CEI MAI VULNERABILI

ATENȚIE!!! 

vor putea primi ajutor material, care era preconizat pentru începutul anului 
școlar. Din păcate, din cauza procedurilor birocratice, achitarea ajutorului se reține. 
Banii vor putea fi ridicați, din 29 octombrie,  în orice oficiu poștal din capitală.

Cine nu a fost inclus în listă, 
se poate adresa la secretariatul 
fracțiunii

2

3

ATENȚIE 

UNDE POT FI DEPUSE CERERILE ȘI CE ACTE SÎNT NECESARE 
Întreprinderi Municipale pentru Gestionarea Fondului Locativ; 
Preturi de sector pentru cetățenii care locuiesc în sectorul privat; 
Primăriile orașelor, satelor (comunelor) din componența muncipiului

copia buletinului de identitate 
copiile certificatelor de naștere ale copiilor
copia certificatului de stare civilă, eliberat de oficiul stare civilă
document ce atestă dreptul de proprietate la bunul imobiliar 
certificat de componența familiei și extras din contul personal 
copia chitanțelor de achitare a facturilor pe ultima lună, înainte de depunerea cererii
certificatul privind mărimea salariului (a bursei, dacă e cazul) pentru ultimele 12 luni înainte de depunerea cererii, eliberat la locul de muncă, 
pentru cetățeni angajați în cîmpul muncii 
pentru cei care sunt șomeri de mai mult timp – certificatul de șomer pentru ultimele 12 luni înainte de depunerea cererii, eliberat de Agenția 
națională pentru ocuparea forței de muncă  
certificat privind mărimea pensiei pentru ultimele 12 luni înainte de depunerea cererii, eliberat de Casa națională de asigurări sociale, sau copia 
certificatului care conține date despre mărimea pensiei pentru pensionari, persoane cu necesități speciale, și alte acte care confirmă necesitatea 
achitării compensațiilor și statutul de familie social-vulnerabilă.

sau în decurs de 6 luni 

Reparația domiciliului, procurarea mobilei, procurarea lemnelor sau cărbune-
lor, achitarea facturilor, procurarea îmbrăcămintei sau încălțămintei, a medi-
camentelor, achitarea serviciilor medicale (inclusiv intervențiilor chirurgicale).

Pentru ce pot 
fi solicitați acești bani:

1

 8000 de copii ATENȚIE!!! 
Susținerea socială a copiilor

Potrivit proiectului socialiștilor 
pentru prima dată peste

Ajutor material familiilor vulnerabile

în premieră în Chișinău!

 700
LEI
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PROIECTE IMPLEMENTATE DE SOCIALIȘTI

PROTEZARE DENTARĂ PENTRU PENSIONARI
A fost

a fost majorat plafonul 
MAXIMAL al pensiei 

MĂRIT NUMĂRUL

DEOARECE 

de la 2000 la 3000 lei 
A fost mărit costul protezării 

UNDE puteți să vă adresați:CE ACTE (trebuie prezentate):
Centrul stomatologic 
de pe bulevardul Negruzzi

• Cerere
• copia buletinului
• Copia carnetului de pensionar
• certificat pe venit mai mic de 3000 lei

de la 3500 la 5000lei

persoanelor ce pot beneficia 
de protezare dentară gratuită

Vreau să-mi exprim enorma gratitudine socialiştilor pentru faptul că au 
avut grijă de una dintre probemele actuale în viața pensionarilor. Mă 
refer la problemele stomatologice şi cele de protezare dentară. Din 
păcate, pensia noastră abea de acoperă cheltuielile pentru alimentație 
şi facturi. Nici nu ne imaginam să ne permitem proteze dentare noi. 
Am aflat despre protezare de la soț, iar el la rîndul său din ştiri. Sper să 
reuşesc să merg la stomatolog pînă la sfîrşitul anului. Iar anul ce vine îl 
voi întîlni cu zîmbetul larg deschis! 

Petru V. pensionară 

Ultimii ani urmăresc activitățile diferitor partide în Consiliul Municipal şi 
trebuie să recunosc pe bună dreptate că cei mai activi sunt socialiştii. 
Evident, că agenda lor este axată pe probleme sociale – permanent 
auzim despre proiecte legate de compensații, ajutoare pentru cei de care 
statul nu are grijă, cei care s-au pomenit în situații grele de viață! 
Ultima inițiativă privind protezarea, susținerea pensionarilor şi 
persoanelor cu dizabilități – merită o atenție deosebită.
  

Corneliu B.

DATORITĂ SOCIALIȘTILOR DEJA ANUL VIITOR 
ÎL VOI ÎNTÎLNI CU ZÎMBETUL PE BUZE

SOCIALIȘTII – CEL MAI ACTIV PARTID ÎN CONSILIUL 
MUNICIPAL AL CAPITALEI

Ce spun oamenii

proiectul socialiștilor

PROTEZARE OCULARĂ GRATUITĂ
De asemenea, sunt prevăzute surse 

financiare pentru asigurarea a peste 
5000 de slabvăzători (inclusiv cu 

grad mediu de invaliditate, grupa 
a treia), care vor fi asigurați cu 

bastoane.

vor beneficia de acest serviciu, în deosebi, categoriile 
social-vulnerabileMAI MULŢI OAMENI 

ACTE NECESARE de prezentat:
• cerere la centrul de sănătate publică, conform 

vizei de reședință, sau la Asociația nevăzătorilor 
• copia buletinului de identitate
• copia certificatului de confirmare a invalidității

proiectul socialiștilor

Unde vă puteți adresa: Direcția de asistență socială, în dependență de locul de trai

900

ASISTENŢI PERSONALI PENTRU ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR

În ultimii doi ani socialiștii au creat 900 de locuri de muncă noi 
– asistenți personali, oamenii care îngrijesc bolnavii, inclusiv 
bolnavi la pat. Totodată, asistenții pot fi și rudele care sunt 
nevoite să se concedieze de la locul de muncă de bază. 

asistenți 
personali 

pentru îngrijirea 
bolnavilor 

Fără îndoială, prioritatea de bază a socialiștilor este susținerea 
cetățenilor de rînd, locuitorilor capitalei, mai ales a celor, de 
care organele publice centrale uită sau nu le acordă atenția 
cuvenită.

ACTE NECESARE 
de prezentat:

• cerere
• copia buletinului de identitate
• copia certificatului de confirmare a invalidității 

a copilului sau maturului

proiectul socialiștilor

IMPORTANT!
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și femeile gravide 
pot primi

glucometre și teste

ESTE SCHIMBAT

GLUCOMETRE PENTRU PERSOANELE BOLNAVE DE DIABET

REGULAMENTUL

ACUM 
GRATUIT

ALIMENTAREA CU LAPTE
Proiectul PSRM pentru susținerea maternității 
și ajutor pentru familiile social-vulnerabile cu 
venituri reduse.

dar și:
- familiile cu gemeni
- familiile cu tripleți

PENTRU PRIMA DATĂ 

INDIFERENT 
DE VENITURI

Unde să se adreseze: În centrele municipale de sănătate publică teritoriale și sectoriale 

vor beneficia și copiii din suburbii

CE ACTE (trebuie prezentate):
• - copia certificatului de naștere a copilului
• - copia pașaportului (buletinului) 

Pacienții care suferă 
de diabet trebuie să se 
adreseze la centrul de 
sănătate publică conform 
vizei de reşedință

LA CINE SĂ VĂ ADRESAȚI:

Pentru persoanele care suferă de diabet este extrem de important 
controlul permanent al sănătății, mai ales controlul nivelului de zahăr 
în sînge. Însă, glucometrul – aparatul de măsurat nivelul glucozei – 
este destul de costisitor. Femeile gravide au mare nevoie de asemenea 
aparat. Datorită inițiativei fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal 
Chişinău, femeile gravide care suferă de diabet sunt incluse în categoria 
persoanelor care sunt asigurate gratis cu glucometre. Acesta este un 
pas demn şi responsabil din partea consilierilor municipali ai Partidului 
Socialiştilor.

Liudmila M.

ASIGURAREA FEMEILOR GRAVIDE 
CU GLUCOMETRE GRATUITE ESTE O 
INIȚIATIVĂ FOARTE BUNĂ

Toți noi-născuții au nevoie de o alimentație specială. Pînă nu 
demult, familiile social-vulnerabile din suburbiile Chişinăului 
aveau acces la produse lactate gratuite. Datorită inițiativei 
consilierilor municipali ai Partidului Socialiştilor, această 
problemă a fost rezolvată. Mai mult ca atît, familiile care au 
gemeni, pot avea acces la produse lactate gratuite. 
Aceasta va deveni un mare ajutor pentru familiile tinere unde 
soții deseori întîmpină dificultăți în angajare în cîmpul muncii. 

Svetlana C.

PRODUSE LACTATE GRATUITE PENTRU 
NOI-NĂSCUȚI ESTE UN AJUTOR 
SEMNIFICATIV PENTRU O FAMILIE TÎNĂRĂ

PROIECTE IMPLEMENTATE DE SOCIALIȘTI

Ce spun oamenii

PENTRU COPIII DE PÎNĂ LA UN AN

proiectul PSRM

proiectul PSRM
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SOCIALIȘTII INSISTĂ: PRIMĂRIA TREBUIE SĂ SE OCUPE DE PROBLEMELE 
PERSOANELOR CU NECESITĂŢI SPECIALE, SISTEMATIC ȘI PROFESIONAL

sub formă de adaos salarial angajaților centrului 
”Start”, care lucrează cu persoane ce suferă de 
dereglări psihice

unui grup de lucru permanent și a unui consiliu 
consultativ pe lîngă Primărie pentru elaborarea 
deciziilor, proiectelor și programelor în acest domeniu

CREAREA 

SUSŢINEREA

Autorul proiectului, consilierul PSRM 
Dinari Cojocaru, a remarcat că gru-
pul de lucru include reprezentanți ai 
organizațiilor care cunosc problemele 
oamenilor cu necesități speciale. ”Pen-
tru o activitate mai eficientă a grupului, 
a fost luată decizia de a forma grupul 
respectiv pe lîngă Consiliul Municipi-
al”, a declarat Dinari Cojocaru.

Liderul fracțiunii PSRM, Ion Ceban, a 
subliniat că în municipiu locuiesc 40 de 
mii de persoane cu necesități speciale, 
dar, spre regret, nimeni nu se ocupă de 
problemele lor, sistematic și profesio-
nal.

 Potrivit acestuia, lipsa rampelor de 
acces, lifturilor, mijloacelor de trans-
port cu echipament corespunzător și 

existența multor altor probleme nu le 
permit acestor oameni să se deplaseze 
prin oraș și să trăiască ca toți ceilalți.

”Trebuie să amenajăm orașul și pen-
tru persoanele cu necesități speciale”, a 
afirmat Ion Ceban. 

Inițiativa socialiștilor a fost 
susținută de 44 de consilieri prezenți 
în sala de ședințe.

SOCIALIȘTII ÎN APĂRAREA DREPTURILOR 
PERSOANELOR CU NECESITĂŢI SPECIALE 

Consiliul Municipal a susținut inițiativa fracțiunii Partidului Socialiștilor cu privire la crearea unui grup de lucru pentru 
elaborarea Strategiei ”Cu privire la apărarea drepturilor persoanelor cu necesități speciale”. 

+30%
LA SALARIU

PROIECTUL SOCIALIŞTILOR PENTRU A AJUTA ANGAJAȚII DE STAT CARE LUCREAZĂ CU CELE MAI VULNERABILE CATEGORII ALE POPULAȚIEI.

ANGAJAȚII CENTRULUI 
DE ZI ”START” VOR PRIMI 

UN ADAOS

Lucrul cu oamenii bolnavi este o muncă foarte grea. În primul 
rînd, este greu din punct de vedere psihologic, deaceea munca 
respectivă necesită o remunerare decentă. Aceasta ajută și mo-
tivează angajații să lucreze mai departe. Datorită socialiștilor, 
munca noastră grea, de zi cu zi, va deveni puțin mai ușoară. 

Eugenia Paraschivu, 48 de ani

proiectul PSRM

PROIECTE IMPLEMENTATE DE SOCIALIȘTI

DE UN PRÎNZ 
GRATUIT ÎN FIECARE ZI 

angajații din domeniul social, cultural 
și al protecției copilului din Municipiul 
Chișinău

VOR BENEFICIA 

anterior acestor angajați 
din sectorul bugetar le-au 
fost majorate salariile cu 

1000 
DE OAMENI

 30-40%
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CHIȘINĂU

PROIECTE NOI ALE PSRM 

PUTEM OARE PREVENI O TRAGEDIE?
Nici autoritățile Capitalei nu au rămas indiferente. Consiliul Mu-

nicipal s-a adunat în scurt timp și a acceptat să acorde bani pentru 
susținerea sinistraților și repararea locuințelor din fondul de rezervă, 
completîndu-l adițional. De asemenea, Partidul Socialiștilor a or-
ganizat în oficiul teritorial din sectorul Rîșcani, colectarea de surse 
financiare, vestimentație și produse alimentare pentru sinistrați și cei 
care au rămas fără locuință în primele zile, cît a durat expertiza stării 
blocului locativ în privința siguranței acestuia.

Liderul fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal, Ion Ceban, a 
propus ulterior să fie reluată practica compensațiilor pentru ener-
gia electrică în blocurile negazificate. În Capitală avem 112 blocuri 
de acest gen. Așadar, motivul pentru instalarea buteliilor de gaz în 
Chișinău trebuie eliminat. 
Vă reamintim, că datori-
tă inițiativei socialiștilor 
peste 42 de mii de 
chișinăuieni primesc deja 
compensații pentru căl-

dură, apă și evacuarea deșeurilor. Anul curent, 
socialiștii au reușit să introducă anumite schim-
bări, astfel încît cererile pentru compensații 
să fie primite deja din luna septembrie, nu și 
toamna tîrziu sau la începutul iernii cum era 
anterior.

A FOST PROPUSĂ SOLUȚIA PENTRU PREVENIREA EXPLOZIEI BUTELIILOR DE GAZ ÎN CHIŞINĂU

40%

Socialiștii propun revenirea 
la compensații pentru 
energia electrică pentru 
locatarii caselor negazificate 
PLUS 1000 
DE LEI LUNAR 
PENTRU 
CEI CARE 
AU PLITĂ 
ELECTRICĂ 

Tragedia care a avut loc în sectorul Rîșcani 
al Capitalei, a șocat chișinăuienii. Locuitorii 
orașului au manifestat o mobilizare uimitoare și 
au acordat asistență operativă oamenilor care au 
avut de suferit. 

Să încetăm nimiciriea barbară 
a cîinilor maidanezi, să facem re-
gulă în acest domeniu și să prelu-
ăm experiențele țărilor dezvoltate 
– sînt temele de bază  ale audierilor 
organizate de consilierii municipali 
socialiști.

În cadrul discuțiilor toate părțile 
au susținut inițiativa de creare a unei 
instituții municipale separate privind 
animalele maidaneze și cele domes-
tice.

Consilierii au declarat că Întreprin-

derea Municipală ”Autosalubritate” 
nu trebuie să fie implicată în proble-
mele animalelor maidaneze, ci trebuie 
să fie creată o instituție separată.

Reprezentanții PSRM care erau la 
ședință au comunicat că vor prezenta 
societății civile toate actele imediat 
după ce ele vor fi elaborate, inclusiv 
proiectul regulamentului. Ulterior 
proiectul va fi prezentat pentru exa-
minare la comisia pentru servicii co-
munale, după care va fi pus la vot în 
Consiliul Municipal.

Grijă pentru animalele 
domestice și maidaneze 

20%
A SALARIILOR 

MAJORAREA 

CU 

ÎNCEPÎND CU 1 OCTOMBRIE 2018

PROFESORILOR 

Consilierii municipali din 
fracțiunea Partidului socialiștilor 
continuă să înainteze proiecte ori-
entate spre susuținerea bugetarilor 
și mai ales a pedagogilor

Astăzi, este elaborată o hotărâre 

care va permite să fie majorate salari-
ile profesorilor din Chișinău cu 20%. 
Proiectul este coordonat și va ajunge 
în curând în comisii și la ședința Con-
siliului municipal.

Vor fi susținute familiile 
cu trei și mai mulți copii 
care frecventează 
grădinița 

700
LEI LUNAR

Unde puteți să vă adresați 
și ce acte să prezentați

- cerere la grădinița pe care o 
frecventează copilul
- copia buletinului de identitate
- certificatul de naștere al copilului

ASISTENŢA FAMILIILOR CU TREI ȘI MAI MULŢI COPII
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Alexandru AGHENIE

Datorită Dvs, propunerilor și solicitărilor prin sistemul www. petitia.md și www.decide.md, 
la fel și datorită întrevederilor din curți, audierea cetățenilor de către deputații și consilierii 
socialiști în sectoarele și la sediul fracțiunii din Primăria mun. Chișinău (pe adresa bul. 
Ștefan cel Mare, 83), noi am reușit să elaborăm, să adaptăm și să inițiem implementarea 
programelor sociale și de infrastructură, precum și programe de amenajare a Chișinăului, în 
sumă de peste 800 milioane lei. Nicicînd colaborarea dintre cetățeni și Consiliul Municipal 
nu a avut o atare amploare.

SOCIALIȘTII  
AU REUȘIT SĂ FACĂ TOATE ACESTEA ÎN

DUPĂ VICTORIA ÎN ALEGERILE 
PARLAMENTARE, NOI PUTEM IMPLEMENTA 
ASTFEL DE INIȚIATIVE SOCIALE

ÎN TOATĂCHIȘINĂU MOLDOVA

170 7070110 250
TERENURI DE JOACĂ TERENURI SPORTIVE

DE CURȚISTRĂZI TRECERI 
PIETONALE

SÎNT ILUMINATESÎNT ILUMINATE SÎNT AMENAJATE VOR FI INSTALATE

ILUMINARE SPORTPENTRU COPII

68
TERENURI

DINTRE ACESTEA 
DEJA SÎNT 
PREGĂTITE 
PENTRU A FI 
INSTALATE

Socialiştii din Consiliul Municipal, 
pe lîngă sfera socială, acordă o 
deosebită atenție dezvoltării 
infrastructurii și creării unei 

ambianțe confortabile a 
mediului urban.

AMENAJARE
Programele cu destinație specială implementate de socialiști

AMENAJARE

Unul dintre cele mai importante proiecte ale socialiştilor cu privire la comunicare – 
Platforma de discuții dintre cetățeni, deputați şi consilieri – www.petitia.md

www.PETITIA.md

ÎMPREUNĂ VOM FACE CHIȘINĂUL MAI BUN!

www.DECIDE.md

Problemele 
serviciilor 
locativ-comunale

Dezmățul 
funcționarilor

Ajutor juridic

Ajutor social

Continuăm să primim solicitări pe site-ul www. petitia.md referitor la cele mai actuale probleme, începînd cu 
amenajarea curților sau a străzilor și terminînd cu dezastrul funcționarilor cu care v-ați confruntat dvs, prietenii 
sau rudele dvs, precum și solicitările de ajutor, dacă dvs sau apropiații dvs vă aflați într-o situație financiară 
dificilă sau altă situație de viață.

CUM SĂ ACCESAȚI SITE-UL? Înregistrați solicitarea dvs, primiți numărul solicitării cu care puteți verifica la ce 
etapă se află examinarea problemei dvs. Toate doleanțele sînt luate la controlul intern al Partidului Socialiștilor.

Al doilea proiect municipal pe arena politică a Moldovei - www. decide.md  este propus și elaborat de socialiști pentru 
consultările cu chișinăuienii referitor la propunerile pentru bugetul capitalei. Anume datorită acestui proiect, doar în 2018 

noi am reușit să dăm start programelor - țintă de amploare: de la amenajarea curților, iluminarea străzilor și trecerilor pietonale, 
pînă la deschiderea noilor terenuri de joacă pentru copii, de la amenajarea curților pînă la construcția terenurilor sportive.

Deja al doilea an sînt 
implementate programe-țintă 

elaborate, propuse de DVS. 
şi efectuate de PSRM VOR FI INSTALATE

80 DIN ELE 
DEJA AU FOST 
INAUGURATE


