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CHIȘINĂU
PENTRU OAMENI! PENTRU
ȚARĂ!
ION CEBAN DESPRE
PRIORITĂŢILE
FRACŢIUNII
SOCIALIŞTILOR
Ce proiecte, programe şi
iniţiative vor fi implementate
în oraş, în anul 2018
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300

DE CURȚI DIN CHIȘINĂU
VOR FI AMENAJATE
ÎN VIITORUL APROPIAT

CUM PUTEȚI
BENEFICIA DE
COMPENSAȚII?
Orăşenii vor beneficia de o
„recalculare” pentru 3,5 luni
– pentru energia termică,
diferenţa în facturile pentru
apă, diferenţa de tarif pentru
evacuarea deşeurilor etc.
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Socialiştii au lansat un proiect de
amploare, care prevede amenajarea a
300 de curţi şi montarea a 100 de terenuri
sportive cu bare fixe, bare paralele etc.

TICHETE
ELECTRONICE
ÎN TRANSPORTUL
PUBLIC

Socialiştii au insistat pe adoptarea
proiectului de implementare a
sistemului de plată electronic în
transportul public al capitalei.
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LOCUINŢE
ACCESIBILE

A fost propus un program
complex de achiziţionarea de
locuinţe accesibile pentru tineri
şi familii tinere.
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DEZBATERI PUBLICE

Graficul dezbaterilor publice pentru luna februarie

Pe lîngă dezbateri, socialiştii propun cetăţenilor activi
să participe la dezvoltarea capitalei.
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GRAFICUL DE PRIMIRE
A CETĂŢENILOR

De către consilierii municipali ai PSRM din Chişinău, şi
orarul de lucru al secretariatului fracţiunii şi comisiei GCL.
graficul îl găsiți pe www.petitia.md

MEDIUL URBAN
În fiecare miercuri, la 23:00, cele mai actuale
probleme ale oraşului Chişinău vor fi abordate
în emisiunea „Mediul urban”, de la postul
de televiziune „Accent TV”. Participanţi ai
emisiunii vor fi consilieri municipali, specialiști
din diverse domenii, figuri publice, locuitori ai
oraşului.

19:30
DUMINICĂ

DE LA
PRIMĂRIE-N SUS
Fiecare duminică la 19:30.
Emisiune din care aflaţi cum
este administrată capitala, precum
şi despre cele mai importante probleme din Chişinău. Vom parcurge
oraşul de-a lungul şi de-a latul pentru a vă prezenta toată informaţia
necesară.

SOCIALIȘTII

CHIȘINĂU

Ion Ceban: Fracțiunea PSRM din Consiliul
Municipal Chișinău are peste 1200 de inițiative
mea. Situația, cel mai probabil, nu se va schimba
radical, pînă nu va fi ales
un nou primar general, în
care vor avea încredere
majoritatea
cetățenilor.
De aceea, noi continuăm
să insistăm pentru alegeri,
în cadrul cărora va fi ales
un nou primar general al
Chișinăului.

Despre planurile fracțiunii Partidului Socialiștilor din Consiliul
Municipal Chișinău pentru anul
curent, dar și despre situația la zi în
administrația orașului, am discutat
cu șeful fracțiunii PSRM în CMC,
Ion Ceban.
- Dle Ceban, cu ce dispoziție a intrat în anul 2018 fracțiunea dvs. în
Consiliul Municipal Chișinău?
- Fracțiunea noastră a început să lucreze chiar a doua zi după ultimele alegeri din vara anului 2015, și pentru noi
nu este diferență dintre un an simplu sau
unul în care au loc alegeri. Socialiștii
din Chișinău sunt singura forță politică
care, pe parcursul a doi ani și jumătate, primesc săptămnîal cetățenii în toate sectoarele capitalei, și zilnic luptă
pentru rezolvarea problemelor lor în
măsura posibilităților. În fiecare zi de
luni desfășurăm briefinguri pe cele mai
stringente probleme ale orașului nostru,
în fiecare miercuri organizăm audieri
publice privind direcțiile de dezvoltare
ale orașului.
Cele mai avansate proiecte, care sunt
acum propuse pentru a fi implementate în capitală, sunt elaborate de colegii
noștri. Aproximativ 95% din programele
sociale sunt rezultatul muncii fracțiunii
noastre.
- Cum evaluați situația la șase luni
după ce Dorin Chirtoacă a părăsit
funcția de primar al orașului?
- Cred că mai rău decît în 10 ani de
mandat al lui Dorin Chirtoacă, nu poate
fi. Dar și situația se schimbă spre bine
foarte încet. Orașul și oamenii continuă
să se confrunte cu aceleași probleme cu
care se confruntau pe timpul lui Chirtoacă. Clădirile, trotuarele, pasajele subterane continuă să fie în ruine. Cînd vine
iarna, oamenii continuă să-și rupă mîinile și picioarele. Acoperișurile caselor
continuă să curgă. Continuă construcțiile
ilegale pe terenurile de joacă ale copiilor și lîngă blocurile locative. Mulți
funcționari, numiți de Chirtoacă, rămîn
în aceleași funcții, în ciuda faptului că
mulți au fost concediați deja. Mulți din
cei care și-au păstrat fotoliile blochează
uneori deciziile consiliului municipal.
Acest lucru se datorează faptului că în
oraș nu există un lider ales de toată lu-
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- Care sunt prioritățile
de bază ale fracțiunii
PSRM în CMC?
- Prioritățile noastre
rămîn
aceleași:
competență, transparență,
grija față de oameni. În
primul rînd, lupta cu
corupția. Toți sunt șocați
de modul în care corupția
a pătruns în toate domeniile din administrația
orășenească. Toate secțiile
și direcțiile din cadrul Primăriei au statut de persoane juridice, acționează fără
consecvență și deseori se dublează una
pe alta. Este necesară o reformă totală a
managementului orașului. O parte am început-o deja. Avem experiența capitalelor
unde aceste probleme au fost rezolvate.
- Ce-i de făcut dacă oamenii din
echipa veche au rămas în aceleași
funcții?
- Poziția noastră este că toți
funcționarii, fără excepții, care au dosare penale, care sunt implicați într-un fel
sau altul în scandaluri de corupție, nu au
dreptul să conducă orașul. Acești oameni
trebuie îndepărtați odată și pentru totdeauna de la putere.
- Chișinăul se confruntă de mulți
ani cu drumuri și trotuare într-o stare
deplorabilă. Cum veți rezolva această
problemă?
- În primul rînd, avem nevoie de un
nou plan general de urbanism și planuri
zonale, unde vor fi scrise clar prioritățile,
regulile de dezvoltare pentru întregul
oraș, inclusiv infrastructura de transport,
planurile de construcții, dezvoltarea teritoriilor din curțile blocurilor.
În ceea ce privește drumurile, este

începe anul cu noi forțe. Am prezentat o
serie de proiecte strategice și inițiative,
pe care, împreună cu colegii, le vom promova și implementa în acest an.
Acestea sunt, în primul rînd,
inițiativele sociale – construcția terenurilor de joacă și sportive în oraș, reparația
și modernizarea obiectelor de infrastructură socială, prioritar a grădinițelor,
școlilor și policlinicilor. Vom continua
programele de protecție socială a diferitor pături de populație, începute anul
trecut – de la angajații grădinițelor, pînă

va face parte din reforma Primăriei. Cu
aceasta se va ocupa o comisie specială în cadrul Direcției generale de asistenţă socială a Primăriei. Comisia deja
funcționează, iar de la sfîrșitul lunii februarie-începutul lunii martie, oamenii
vor putea primi ajutor.

- Cum credeți, cît de curat este
orașul?
- Curățenia orașului trebuie să fie o
sarcină pentru toți. Nu trebuie să permitem să apară o situație cum a fost în orașul
Bălți.
Cetățenii
care plătesc tarifele, trebuie să fie
siguri că gunoiul
va fi curățat în mod
regulat. Este necesar să se distribuie
responsabilitățile
pentru
colectarea
gunoiului între municipalitate, întreprinderi, serviciile
locativ-comunale,
asociațiile de chiriași. Chișinăul este un
oraș comun, nu doar a Primăriei. Este
necesar să se instaleze containere separate, așa cum s-a făcut în multe capitale
europene.

SOCIALIŞTII AU PROPUS
1284 DE INIŢIATIVE CE
VIZEAZĂ TOATE DOMENIILE
DE DEZVOLTARE A
ORAŞULUI
la profesori, de la diferite categorii de
persoane cu nevoi speciale pînă la pensionari.
Acestea sunt proiectele de infrastructură: de la reabilitarea parcurilor pînă la
iluminarea trecerilor subterane și parcurilor, ca spre exemplu iluminarea parcului ”Valea Trandafirilor”.
Aceasta este elaborarea noii programe „Locuințe accesibile”, care va fi

- Cum evaluați măsurile de
curățare a centrului orașului de
chioșcuri?
- Despre necesitatea de a lichi-

300 DE CURŢI VOR FI AMENAJATE,
ÎN CHIŞINĂU GRAŢIE INIŢIATIVEI
FRACŢIUNII SOCIALIŞTILOR DIN
CONSILIUL MUNICIPAL, ÎN CADRUL
PROGRAMELOR COMPLEXE

discutată cu societatea și specialiștii în
următoarele săptămîni. Aceasta este reforma primăriei și modernizarea pe toate fronturile – de la biletele electronice
în transport, pînă la circulația electronică a documentelor, votarea electronică
la ședințele consiliului și introducerea
ofertelor electronice. Aceste măsuri vor
ușura viața orășenilor simpli și agenților
economici în interacțiunea
cu Primăria, pe de o parte,
RECALCULAREA FACTURILOR PENTRU
ceea ce va micșora nivelul
CĂLDURĂ, APĂ, EVACUAREA DEŞEURILOR, corupțional al puterii execuLA ELECTRICITATE, ŢINÎND CONT DE
tive din primărie și structurilor sale, pe de altă parte.
COMPENSAŢIILE CORESPUNZĂTOARE,
Vreau să amintesc cititoAU FOST EFECTUATE. ORĂŞENII CARE
rilor
că socialiștii au propus
ŞI-AU REACTUALIZAT CERERILE, ÎN
1284 de inițiative pentru
URMĂTOARELE CÎTEVA SĂPTĂMÎNI VOR
oraș. O atenție deosebită
PRIMI FACTURI CU SUMELE RECALCULATE a fost acordată controlului
PENTRU 3,5 LUNI.
asupra cheltuielilor din buget, alocate pentru progranecesar nu numai să fie majorate fondu- mele noastre, dar și ajutorului pentru a
rile pentru reparația acestora, ci și să fie exclude orice întîrzieri și tergiversări
monitorizată strict calitatea acestor lu- birocratice.
crări. Pentru prima oară în mai mulți ani,
Noi am rezolvat, de asemenea, proam reușit să acordăm prioritate întreprin- blema blocării intenționate a eliberării
derilor municipale și nu ca înainte, cînd compensațiilor. Recalcularea pentru palucrările erau făcute de firme romînești tru luni va fi efectuată pînă la sfîrșitul ludubioase, care s-au compromis în Româ- nii februarie, în același timp cu primirea
nia, companii apropiate de Dorin Chir- noilor facturi. În plus, am atras atenția
toacă.
asupra problemei cu fondul de susținere
socială a populației. Guvernul a lichidat
- Care sunt planurile fracțiunii acest fond municipal, dar și alte astfel
PSRM în Consiliul Municipal de fonduri locale în toată țara. S-au aduChișinău pentru anul 2018?
nat în jur de 1000 de cereri. La ultima
- Fracțiunea municipală din Chișinău ședință a CMC am găsit o soluție, care

da chioșcurile care distrug imaginea
orașului, noi vorbim de mai mult timp.
Centrul orașului este curățat de aceste
unități urîte. De mai mult timp vorbim
despre aceasta. În același timp, acest lucru creează inconveniențe locuitorilor
orașului și oaspeților capitalei. Credem
că este necesar să căutăm mijlocul de
aur. Ar fi frumos ca în centrul orașului
să funcționeze mini-cafenele cu bucătărie națională moldovenească. Dar
funcționarea acestor instituții ar trebui
să fie civilizată, ordonată. Licențele trebuie să fie eliberate pe baza licitațiilor
deschise, cu condiția respectării tuturor
standardelor sanitare și igienice.
- Cum intenționați să rezolvați
problema cîinilor vagabonzi?
- Noi considerăm că este necesar de
construit un azil pentru cîini. Iar împreună cu ONG-urile din domeniu de efectuat sterilizarea lor. Ei sunt gata să se
ocupe de aceasta, doar trebuie de creat
condiții pentru traiul și hrana animalelor.
Vom continua să colaborăm cu
fracțiunea parlamentară, vom face modificări la legile care reglementează și
influențează viața orășenilor.
În orice caz, cel mai important este
faptul că cea mai mare fracțiune din
consiliul municipal își va intensifica
munca în acest an, deoarece așteptările
chișinăuienilor sunt mari, iar încrederea
care ne-au acordat-o, ne determină să
mergem înainte.

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

COMPENSAȚII

CUM SĂ BENEFICIEZI DE COMPENSAȚII

PENTRU ENERGIA TERMICĂ, SALUBRIZARE ȘI APĂ?
Fracțiunea Partidului Socialiștilor a reușit să obțină majorarea bugetului pentru a compensa
cheltuielile și a ajuta persoanele social-vulnerabile. În bugetul pentru anul 2018 sunt prevăzute
97 milioane de lei pentru achitarea compensațiilor pentru 42 mii de familii.

Problemele cu care se confruntă orășenii le rezolvăm împreună
Partidul Socialiștilor este astăzi singura putere politică care lucrează în fiecare zi direct cu orășenii. Toate cererile
care parvin, dar acestea sunt mii, sunt
examinate de deputați, consilieri municipali, structurile de partid.
În partid funcționează serviciul de

control intern, care urmărește cum sunt
executate cererile de la cetățeni și problemele puse în fața deputaților și consilierilor, responsabili de un domeniu sau altul.
Toate cererile venite de la cetățeni sunt
distribuite după principiul geografic, dar
și matematic, și anume după activitatea

profesională.
Noi ne străduim să ajutăm pe fiecare
care se adresează după ajutor.
Vlad BATRÎNCEA,
deputat și secretar executiv al PSRM,
responsabil de sectorul Rîșcani

PE PARCURSUL ANULUI 2017, NOI AM REUȘIT SĂ MĂRIM SUBSTANȚIAL NUMĂRUL PERSOANELOR
CARE BENEFICIAZĂ DE COMPENSAȚII PENTRU DIFERITE CATEGORII DE ORĂȘENI.

CARE ESTE PROCEDURA?

CINE POATE SĂ PRIMEASCĂ?

dacă situația voastră
financiară nu s-a schimbat

Dacă situația financiară a familiei permite
obținerea compensațiilor, atunci următoarea etapă
este depunerea documentelor. Unde? Sau la Întreprinderile Municipale pentru Gestionarea Fondului
Locativ, sau la Pretură. Mai târziu se va întocmi o listă, care va fi transmisă la centrul Infobon, fondat de
Termoelectrica. Persoanele la care situația financiară
din familie nu s-a schimbat, trebuie doar să depună
cerere.

Începând cu anul 2017, criteriul
venitului pentru fiecare membru al
familiei, în conformitate cu proiectul
socialiștilor, crește. În prezent, pot
primi compensații familiile pentru care
venitul pe persoană nu depășește

3000 lei

În așa fel, am reușit să majorăm de 2 ORI numărul persoanelor
care beneficiază de compensații.

DACĂ PERSOANA DEPUNE DOCUMENTELE PRIMA OARĂ
Dacă persoana depune pentru prima dată
documentele, atunci are nevoie de următoarele copii xerox: copia buletinului; a certificatelor de naștere a copiilor; a certificatului de
căsătorie; documente privind situația fa-

ATENȚIE!

Anul acesta au apărut probleme cu achitarea
compensațiilor. De vină este
boicotul Primăriei și birocrația,
de care s-au lovit cetățenii.

miliară eliberate de Întreprinderile Municipale pentru Gestionarea Fondului Locativ sau de primăria orașului sau a localității
din cadrul municipiului; documente privind veniturile/pensia, documente privind

1. IMPORTANT

Noi am obținut demisia
funcționarilor și șefilor de
direcții care intenționat blocau procesul de eliberare a
compensațiilor.

suprafața locuinței și modul de încălzire,
dar și de alte servicii de care beneficiază
persoana; copiile xerox a chitanțelor de
plată; extras din cont; alte documente care ar
demonstra necesitatea obținerii compensației.

2. IMPORTANT

Toate listele au fost transmise organelor competente și în a doua jumătate a lunii februarie, datorită cerințelor și
lucrului fracțiunii Partidului Socialiștilor,
33 mii de familii vor primi compensații
pentru 4 luni.

3. IMPORTANT
Compensația va fi 40% din suma
specificată în chitanță. Banii nu se
acordă beneficiarilor, se face recalcularea și consumatorul primește o
chitanță cu suma finală.

LA DEPUNEREA DOCUMENTELOR PENTRU ENERGIA TERMICĂ,

CONFORM PROIECTULUI SOCIALIȘTILOR, ORĂȘENII AUTOMAT PRIMESC COMPENSAȚII PENTRU APĂ (diferența tarifelor la
apă - "cota parte") ȘI PENTRU GUNOI (diferența la tariful majorat de colectare a gunoiului)

În oficiile municipale ale Partidului Socialiștilor

Dacă aveți unele probleme cu depunerea documentelor,
vă puteți adresa pe chestiunile de gestionare a fondului
locativ, dar și pe alte chestiuni orășenești:

Secretariatul
Fracțiunii PSRM din
Consiliul Municipal
Chișinău:

CENTRU
str. 31 August 62
tel: 022277374
deputat Lebedinschi A.,
consilierii municipali Odințov А.,

Grigorieva S., Ceban Е., Poleacov V.

RÎȘCANI

CIOCANA

BUICANI

str. Miron Costin 18/2

str. Alecu Russo, 24/2
tel: 022476399
deputat Novac G.

str. Alba-Iulia 89/4

tel: 022817900
deputat Mudreac R.

Burduja P., Doina S.

Cojocaru D., Melniciuc А.

tel: 022877000
deputat Batrîncea V.
consilierii municipali

consilierii municipali

Basiuc-Brînzei S.,
Mucan V., Comarov A., Vartanean G.

consilierii municipali

BOTANICA

Secretariatul fracțiunii
Snejana Burduja
Ludmila Cutasevici
Ludmila Polodiuc

www.socialistii.md

str. Decebal 139B, et 2 of. 211

Luni - Vineri
8.00-12.00 / 13.00-17.00

Primăria
mun. Chișinău

Chișinău, b-dul. Ștefan cel Mare 83, of. 18,
022 201545 / 022 201640

tel: 022636377
deputat Lipskii О.
consilierii municipali

Vitneanschii I., Țurcan N.,
Leadschi А., Botea V.
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Programul de susţinere a maternităţii
2000 LEI

Socialiştii din Consiliul Municipal au obţinut instituirea indemnizaţiei
unice pentru naşterea celui de-al treilea copil

Dinari Cojocaru,
consilier
municipal PSRM

Încă în anul 2017, socialiştii au inclus proiectul
în buget şi au obţinut alocarea de fonduri pentru
achitarea indemnizaţiei unice pentru naştere acelui
de-al treilea copil sau mai mulți. Circa 800 de familii au primit acest ajutor la sfîrşitul anului 2017.
„Programul va fi realizat şi în acest an, 2018.
Mai mult ca atît, începînd cu luna aprilie, pentru
familiile social vulnerabile cu venituri joase
această indemnizaţie se va achita pentru fiecare
nou-născut”, a declarat Dinari Cojocaru, consilierul municipal, care asigură monitorizarea
activităţilor de partid în sectorul Buiucani al
capitalei.

• Pentru fiecare al treilea copil născut va fi achitat un ajutor în sumă de 2 mii lei
(suplimentar la indemnizaţia unică).
• Familiile social vulnerabile vor beneficia de ajutor pentru fiecare copil (începînd
cu luna aprilie, 2018, după aprobarea regulamentului corespunzător).
Pentru a primi sumele corespunzătoare, unul din părinţi trebuie să aibă viză de
reşedinţă în Chişinău, iar celelalte acte pot fi obţinute de la medicii de familie.
Totodată, va fi depusă o cerere prin care se va solicita asistenţa financiară.
• Mamele singure cu mulţi copii vor beneficia de hrană pentru copii.
Pentru a primi hrană pentru copii, se va depune cererea corespunzătoare, copia certificatului de naştere. Toate actele menţionate sînt perfectate la Casa
Naţională pentru Asigurări Sociale (CNAS) din sectorul Botanica.

Noi proiecte şi programe elaborate de Partidul Socialiştilor

Programul „Locuinţe accesibile” în Chișinău

Consilierii municipali reprezentanţi ai fracţiunii Partidului Socialiştilor în Consiliul Municipal Chişinău au prezentat
propunerile fracţiunii PSRM referitor la soluţionarea problemei locuinţelor sociale.

Unul din pericolele grave
cu care se confruntă în prezent, Moldova îl reprezintă
depopularea: în fiecare zi, circa 120 de persoane părăsesc
țara.Timp de 25 de ani, ţara
a pierdut circa 1 milion din
populaţia activă. Cea mai numeroasă categorie de persoane care abandonează ţara include tineri cu vîrste de la 25
pînă la 35 de ani. În rezultat
avem căsătorii distruse, copii
care cresc fără grija părintească şi mai multe probleme
de ordin social.
Una din principalele probleme sînt veniturile joase. Familiile tinere nu au bani pentru a-şi
procura o locuinţă.
Statul şi municipalitatea nu
vine cu nici un fel de propuneri
pentru această direcţie. Totodată, în listele de persoane care
aşteaptă rîndul pentru a primi
o locuinţă sînt înregistrate mai
mult de 15 mii de familii. O
perioadă îndelungată de timp,
Primăria nu oferea locuinţe.
Programul lui Chirtoacă „Prima
casă” s-a dovedit a fi un program de cîştiguri pentru firmele
de construcţii aparţinînd liberalilor, şi de aceea s-au discreditat
complet.
În cadrul şedinţei din 7 februarie, Consiliul Municipal
a făcut primul pas în privinţa asigurării cu locuinţe prin
alocarea a 10 mln. lei pentru

achiziţionarea de apartamente.
Fracţiunea Partidului Socialiştilor şi-a prezentat obiecțiile şi,
în rezultatul lor, a fost aprobat
Regulamentul de distribuire a
locuinţelor sociale.
Astfel, 10% din apartamente urmează a fi oferite
persoanelor cu grad avansat
de dizabilitate; 15% – familii-

REGLEMENTAREA
SITUAŢIEI
Pentru început este nevoie
de reglementarea situaţiei cu
apartamentele neprivatizate în
folosul cetăţenilor.

terenuri arendate. Administraţia
municipiului este pur şi simplu
obligată, în cazurile în care oferă un teren funciar în arendă, la
eliberarea certificatului de urbanism pentru o clădire cu multe
etaje, să negocieze cu arendaşul
referitor la transmiterea în proprietatea municipală a unei cote
din spaţii şi apartamente, care

PROGRAMUL ÎN CAUZĂ VIZEAZĂ, ÎN PRIMUL RÎND, ASIGURAREA
CU LOCUINŢE A FAMILIILOR CU MULŢI COPII, A TINERILOR
ÎNVĂŢĂTORI, MEDICILOR, EDUCATORILOR DE LA GRĂDINIŢE DE
COPII, DĂDACELOR ŞI A PERSONALULUI TEHNIC, A SPORTIVILOR,
POLIŢIŞTILOR, PERSOANELOR CU NECESITĂŢI SPECIALE ŞI
ANGAJAŢLOR AI MUNICIPALITĂŢII.
lor care au copii cu nevoi speciale; 50% - familiilor tinere
conform dispoziţiilor Legii nr.
215 din 29 iulie, 2016 “Cu privire la tineret”; 15% – familiilor în care s-au născut tripleţi, cvadrupleţi şi mai mulţi
copii; 10% – copiilor fără tutelă părintească, începînd de
la vîrsta de 18 ani.
Alocarea celor 10 mln. de
lei nu rezolvă problema privind asigurarea cu locuinţe. În
rezultatul discuţiilor, consilierii
municipali din fracţiunea Partidului Socialiştilor în Consiliul
Municipal Chişinău au prezentat propunerile fracţiunii PSRM
privind soluţionarea totală a
problemei locuinţelor sociale.
Fracţiunea PSRM în CMC
planifică organizarea, la 27 februarie, a unor dezbateri publice pe marginea programului
municipal „Locuinţe accesibile”.
Invităm să participe chişinăuienii, experţii în domeniul eco-

În prezent, nimeni nu cunoaşte numărul exact al apartamentelor neprivatizate. O parte
din acestea se află la balanţa
DCL, este vorba despre mai
bine de trei mii de apartamente,
care pînă la momentul actual,
nu au fost privatizate (numărul
total al apartamentelor privatizate în municipiu este de circa
180 mii). Tot aici trebuie incluse şi apartamentele care au fost
la balanţa instituţiilor, ministerelor, agenţiilor, inclusiv celor
lichidate. Astăzi, se înregistrează multiple situaţii de confuz cu
aceste blocuri din cauza entităţilor la balanţă cărora se află.
REGLEMENTAREA
SITUAŢIEI ÎN
PROBLEMA ARENDEI
ŞI PRIVATIZĂRII
TERENURILOR
FUNCIARE.
În acest domeniu sînt probleme, inclusiv privind construcţia
de complexe cu multe etaje pe

vor fi transmise pentru locuinţe
sociale. Firmele de construcţii vor fi de acord cu astfel de
condiţii. Deja acum ar putea fi
identificate circa 30 de terenuri
funciare (minimum), aflate în
proprietate municipală, la balanţa întreprinderilor şi direcţiilor municipale. Este nevoie de
identificarea celor nefolosite şi
care pot fi oferite pentru construcţii intercalate de blocuri
cu alocarea de cote părţi din
locuinţe sociale în beneficiul
municipiului. Organizarea unui
tender transparent pentru construcţii cu alocare de cote. În
medie, de pe un bloc construit pot fi obţinute circa 12-20%
din locuinţele construite, adică
aproximativ 6-15 apartamente.
50 de blocuri echivalează cu
300-500 de apartamente.
REVENIREA
LA CONSTRUCŢIILE
COMPLEXE.
Administraţia care ar trebui

să fie un arbitru între firmele de
construcţii mari şi locatari, veghează doar interesele firmelor
de construcţii. Totuşi, în sectorul Botanica se preconizează
construcţia unor complexe a
cîte 1400 apartamente, a cîte
1500 apartamente. O parte din
aceste apartamente ar putea alcătui locuinţe sociale.
DEZVOLTAREA
TERITORIILOR
AFLATE ÎN FONDUL
DE REZERVĂ AL
MUNICIPIULUI.
În acest context, este nevoie
de implicarea activă a suburbiilor municipiului.
Identificarea
terenurilor
pentru construcții complexe în
fondul de rezervă, împreună cu
suburbiile, pentru construcţii
cu alocări de cote. În rezultatul
măsurilor enumerate, municipiul ar putea, timp de 2-3 ani,
să obţină 1000-1500 de apartamente sociale, care vor însemna
un sprijin enorm celor care au
nevoie de locuinţe.
ASISTENŢĂ
DIN PARTEA
MUNICIPIULUI ÎN
PROBLEME DE IPOTECĂ.
Un program aparte ar putea
deveni programul de asistenţă
ipotecară din fonduri bugetare
pentru familii tinere şi alte categorii ce nu fac parte din lista
celor cu drept prioritar la obţinerea de locuinţe sociale.
Astfel, bugetul municipal
ar putea acoperi o anumită
cotă din bodînda la creditele
ipotecare sau chiar dobînda în
întregime pentru familiile cu
mulţi copii.

DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI PUBLIC

„La momentul actual, parcul
de autobuze este învechit atît moral, cît şi fizic. La etapa iniţială,
achiziţionarea de autobuze va
rezolva parţial problema privind
modernizarea parcului, totuşi
sîntem de părere că asamblarea
de autobuze pe loc este mult mai
profitabilă decît achiziţionarea
lor”, a declarat deputatul Par-

4

nomiei şi experţii internaţionali
care au implementat deja astfel
de proiecte.

Fracţiunea PSRM în CMC planifică organizarea,
la 27 februarie, a unor dezbateri publice pe
marginea programului municipal „Locuinţe
accesibile”.
Invităm să participe chişinăuienii, experţii în
domeniul economiei şi experţii internaţionali care
au implementat astfel de proiecte.

lamentului din partea PSRM,
Oleg Lipsckii, care monitorizează activităţile de partid în sectorul
Botanica al capitalei.
La iniţiativa socialiştilor,
în proiectul bugetului pentru
anul 2018 au fost alocate 30,5
mln. lei pentru achiziţionarea sau
asamblarea autobuzelor.
Studiile efectuate atestă că

asamblarea autobuzelor la Chişinău va costa cu 5%-10% mai
puţin decît achiziţionarea lor.
Decizia de a arenda un autobuz este una riscantă, astfel în
anul 2017 Primăria a arendat un
autobuz românesc pentru a-l testa. În final, autobuzul s-a defectat
şi a nu a trecut testul.

ASAMBLAREA
AUTOBUZELOR
VA COSTA
MUNICIPALITATEA
MAI IEFTIN DECÎT
ACHIZIŢIONAREA LOR.

MOLDOVA ARE VIITOR
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ATENȚIE! Cele mai apropiate discuții publice cu privire la problemele vitale ale capitalei

Iluminare

„Majoritatea
inițiativelor
Partidului Socialiștilor, înainte de a deveni o realitate prin
deciziile Consiliului Municipal sau structurilor executive
ale Primăriei, trec prin audieri
publice și discuții cu experți și
cetățenii simpli. Deschiderea și
implicarea tuturor cetățenilor în

La 14 februarie
2018 la subiectul: programul de modernizare al municipiului
Chișinău – cum să facem orașul mai iluminat
cu ajutorul tehnologiilor
moderne și totodată să
economisim?

procesul decizional este unul din principiul de bază
al muncii noastre“, consideră Stanislav Vartanian,
consilier municipal al PSRM.
Avînd în vedere importanța consultării cu publicul asupra celor mai importante subiecte, Partidul Socialiștilor în Consiliului Municipal Chișinău
inițiază și vă invită să participaţi la următoarele consultări publice (audieri).

Evacuarea gunoiului

Locuințe accesibile

La 21 februarie 2018, ora
13.00, în sala de ședințe a Consiliului Municipal la subiectul: Regulamentul de activitate al întreprinderii
municipale “AutoSalubritate”: Activitatea “AutoSalubritate” lasă de
dorit. Ce trebuie de făcut pentru
ca orașul să fie curat și sigur din
punct de vedere ecologic?

La 28 februarie, ora 13.00, la subiectul: elaborarea programului care ar asigura cu locuințe cetățenii «Locuințe accesibile» și programul de sprijin ipotecar din
contul bugetului municipalității: Cum să
utilizezi fondurile bugetare pentru sprijinul ipotecar? Cum să oferi rezidenților
locuințe datorită administrării eficiente a
fondului funciar?

ATENȚIE! Toate audierile vor avea loc în sala de ședințe a Consiliului Municipal.
Ședințele vor fi transmise online pe www.privesc.eu și www.a-tv.md. Tot aici se află arhiva cu ședințele anterioare.

BANII BUGETARI – LA CONTROL!

«O serie de proiecte și bani din buget care au fost
votate în Consiliul Municipal. Vom monitoriza fiecare
dintre aceste proiecte, astfel încît banii să fie cheltuiți
eficient», a declarat Petru Burdiuja, consilier PSRM,
responsabil de sectorul Ciocana.
În serviciile locativ-comunale: Schema de amenajare a parcului lîngă Muzeul Pușkin, proiectarea «reabilitării luncii rîului Bîc», construcția de terenuri sportive
în zonele rezidențiale, iluminarea parcului „Valea Trandafirilor”, amenajarea pentru prima dată a terenurilor
destinate pentru plimbarea cîinilor, - un nou proiect
de amenajare a teritoriului Dendrariumului, reparația
capitală a caselor, proiectarea caselor pentru locuințe
sociale.

În transportul public: proiectul străzilor Mesager, Ciuflea,
Ismail, Creangă – Calea Ieșilor,
construirea unui giratoriu pe strada Studenților și Calea Orheiului,
modernizarea iluminatului pe unele străzi.
În protecția mediului: sfîrșitul delimitării «zonelor
verzi», achiziționarea de terenuri în zone rezidențiale și
zone verzi, reconstrucția parcului «Ștefan» și bulevardului Grigore Vieru cu un sistem de irigare, reparația
havuzului din parcul «Ștefan». Reconstrucția «Valea
Morilor»: reconstrucția scării din granit, amenajarea
parcului, teatrul de vară, scena, toaletele.

CETĂȚEAN ACTIV

Două dintre cele mai importante proiecte pentru societatea civilă au fost lansate cu implicarea
directă a fracțiunii Partidului Socialiștilor: «Bugetul Civil» și Consiliul Public pe lîngă Primărie
și Consiliul Municipal.
În cadrul „Bugetului participativ”, orice
orășean poate veni cu o idee sau proiect de amenajare a orașului, străzii, curții în cadrul a două bugete – de la 50 la 100 mii de lei și de la 100 la 300 mii
de lei. Banii sunt prevăzuți în buget. Pe site-ul Primăriei se află toată informația, sau vă puteți adresa
la secretariatul fracțiunii PSRM și vă vom ajuta să
scrieți proiectul.
În cadrul Consiliului Public pe lîngă Primărie
și Consiliul Municipal, noi îndemnăm activiștii
civici să participe la formarea structurii viitoare,
care va reprezenta un organ consultativ colectiv,
va propune decizii de expert, va analiza deciziile
curente ale primăriei și consiliului municipal, și în
general, va participa activ la lucrările primăriei și
consiliului municipal la nivelul evaluării, criticii și
propunerilor.

Apă-Canal va fi obligat să încheie
contracte directe cu consumatorii

Recent, propunerea deputatului socialist Adrian
Lebedinschi de a modifica legea scandaloasă „Legea 303” (despre apă) a fost votată în cadrul ședinței
comisiei parlamentare pentru ecologie și dezvoltare
regională.
„Acest proiect obligă Apă-Canal să semneze
contracte directe cu consumatorii. La ce va aduce
aceasta? Acest lucru va duce la eliminarea din
factura pentru apă a pierderilor de apă”, consideră Radu Mudreac, deputat PSRM, responsabil de
sectorul Buiucani.

Cu „Tigrul” prin sectorul Rîşcani!
Ce să facem cu construcţiile ilegale

La 31 ianuarie 2018, piaţa supranumită “Alioşin”, de pe strada Bogdan Voievod (fosta stradă Alioşin), şi-a încetat activitatea.
Circa 200 de comercianţi şi-au pierdut locurile de muncă, aceştia fiind în cea mai mare parte mici întreprinzători care cîştigau de sine stătător surse pentru a-şi întreţine familiile. Aceşti
oameni au rămas în stradă, or locurile care le-au
fost promise la alte pieţe aşa şi nu le-au primit.
Piaţa a fost închisă în interesele construcţiei
unui hipermarket german pe locul unde se află
Casa de Cultură a Sindicatelor – clădirea CC va
fi demolată, iar în locul său va fi ridicat un hipermarket. Viitorul centru comercial are nevoie de
căi de acces, iar drumul dintre piaţă şi biserica
din apropiere nu este suficient. În rezultat, proprietarul pieţe a fost forţat să încheie un contract
privind construcţia unui complex multietajat şi,
pe teritoriului pieţei, s-a asigurat extinderea căilor de acces spre viitorul hipermarket.
Trezeşte cel mai mult indignarea faptul că
Primăria a pregătit proiectul de decizie privind modificarea codului urbanistic al terenului ocupat de piaţă, conform Regulamentului
Urbanistic din 2008, FĂRĂ ORGANIZAREA
UNOR DEZBATERI PUBLICE! Acest proiect
a fost votat pozitiv la 2 februarie, în şedinţa
Comisiei Consiliului Municipal pentru relaţii
funciare, arhitectură şi construcţii şi, ÎN ACEEAŞI ZI, 2 februarie, a fost inclus pe ordinea
de zi a Consiliului Municipal din 7 februarie.
Ordinea de zi pentru 7 februarie a fost semnată
de ex-directorul ”Union Fenosa”, aflat actualmente în funcția de primar general interimar.
Legea privind transparenţa şi hotărîrea Guvernului „Cu privire la organizarea consultărilor publice” stipulează drept OBLIGATORII
organizarea de dezbateri publice!

www.socialistii.md

Însă administraţia oraşului execută orbeşte
şi fără a ţine cont de opiniile orăşenilor și dorinţele businessului mare. Schimbările în administraţia municipală nu au adus şi schimbări
în situaţia existentă: businessul mare merge ca
un tăvălug prin oraş, iar acum şi cu tancul „Tigru”.

Din păcate, toate problemele de dezvoltare urbană a capitalei încep de la «cap» - și
anume pentru că nu există un plan actualizat
al orașului, iar cel care este acum, nu numai
că este depășit, dar nu este executat în nici
un fel.
Apar construcții, care sunt legalizate
post-factum prin judecată, sau prin decizia
Consiliului Municipal (așa a fost în majoritatea cazurilor în fostul consiliu municipal)
„Zonarea”, și anume posibilitatea de a
construi unul sau alt complex, etajarea și
alți parametri, care trebuie să fie niște factori de limitare, care ar face ordine în timpul
construcțiilor, este pur și simplu ignorată,
sau este modificată în liniște prin așa-zisele
„audieri publice”.
Grigore NOVAC,
deputat PSRM,
responsabil
de sectorul Ciocana

Municipalitatea
trebuie
să facă inventarierea la
toată proprietatea publică, și
anume la terenurile funciare.
Aceasta va permite să fie
identificate terenurile, pe care
primăria le va putea folosi,
dar și stabilească rezerva de
pământ pentru amenajarea și
extinderea orașului pe viitor.
Prin inventariere se are în
vedere plantații verzi,
parcuri, unde se va arăta în
mod clar că în aceste locuri
construcția de complexe
rezidențiale sau comerciale
este interzis. Pe lîngă aceasta,
terenurile sportive și de joacă.
De ce? La sfîrșitul anului
2016 au fost făcute modificări
la legislație, în care s-a decis
să fie interzise construcția
caselor de locuit pe obiectele
sportive și terenurile de joacă.
Încă un moment important
– legislația trebuie să fie clară
atît pentru structurile de stat,
cît și pentru agenții economici,
firmele de construcții. Deseori
am abordat această chestiune
în Parlament. În 2016 a
fost depusă și o moțiune
simplă împotriva ministrului
construcțiilor și dezvoltării
regionale, în care am arătat
necesitatea de a elabora
Codul în construcții, în care
trebuia să fie reflectate toate

prevederile actelor legislative
- pornind de la acordarea
licențelor pentru lucrări de
construcție și documentelor
permisive până la momentele
procedurale legate de darea
în exploatare a obiectelor. În
aceste modificări ținem cont
și de interesele autorităților
locale,
și
a
agenților
economici, iar principalul a
locuitorilor localităților unde
se preconizează construcții.
Dar, în primul rînd, cred
că cel mai important punct
de plecare pentru reforme și
îmbunătățirea afacerilor în
această sferă este inventarierea
completă
a
proprietății
funciare publice a capitalei și
a tuturor localităților.
Vasilie BOLEA,
deputat PSRM, responsabil
de sectorul Botanica
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300 DE CURŢI DIN CHIŞINĂU
VOR FI AMENAJATE ÎN TIMPUL APROPIAT

Timp de mai multe luni, socialiştii au
examinat sute de solicitări din partea orăşenilor.
”Este vorba despre montarea a o
sută de terenuri de joacă pentru copii
intracartier, a peste o sută de complexe
sportive, peste o sută de curţi urmează
să fie amenajate.
Sîntem convinși că grija pentru copii,
pentru modul de viaţă sănătos, pentru
curţi mai confortabile trebuie să devină
nişte priorităţi în activitatea autorităţilor orăşeneşti. Din păcate, pînă
nu demult, nu a fost aşa”, a menţionat deputatul Parlamentului din
partea Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, Adrian Lebedinschi, care monitorizează activităţile de partid în sectorul Centru al capitalei.

1

TEREN DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN FIECARE CURTE
Programul „teren de joacă pentru copii în fiecare curte” prevede montarea unor terenuri de joacă de calitate
pentru copii. Securitatea copiilor și durabilitatea terenurilor este cel mai important factor la montare.
Pentru următoarele 6 luni se prevede montarea a circa
100 de terenuri pentru copii. Prima etapă – la începutul
anului au fost montate 12 terenuri, iar pînă în martie se
preconizează montarea a circa 50 de terenuri.
Partidul Socialiștilor continuă să primească de la
orăşeni cereri pentru obiecte de acest tip.

În
prezent,
potrivit dispoziţiilor bugetului
pentru anul curent, 2018, comisia noastră a
examinat cererile din partea orăşenilor. Astfel, actele vizînd
258 de adrese au fost transmise spre executare autorităţilor municipale executive.
„Toate aceste lucrări urmează a fi realizate
în decursul următoarelor 6-9 luni. Nu sînt vizate anumite blocuri, ci curţi comune pentru

19.02 - 26.02
19.02 - 26.02
19.02 - 26.02
19.02 - 26.02
05.03 -12.03
05.03 -12.03
05.03 -12.03
05.03 -12.03
05.03 -12.03
Data instalării

Programul presupune montarea în
curţi a complexurilor sportive care vor
include bare paralele, bare fixe, scări
sportive etc. pentru practicarea sportului
de către toate categoriile de orăşeni – de
la tineri pînă la persoane de vîrsta a treia,
care continuă un mod activ de viaţă. La
prima etapă, sunt preconizate instalarea
a 100 complexuri sportive intracartier timp de 6 luni, începînd cu aprilie,
2018.

29.01 - 12.02
29.01 - 12.02
29.01 - 12.02
Data instalării

12.02 - 19.02
12.02 - 19.02
12.02 -19.02
12.02 -19.02
26.03 -03.04
19.03 -26.03
19.03 -26.03
19.03 -26.03

În cadrul Programului vor fi reparate borduri, căi de acces, trotuare, sisteme de iluminat, vor
fi amenajate parcări, vor fi amenajate spaţiile verzi
ş.a.m.d. Au fost prelucrate circa 70 de cereri pentru
programul complex „Curte confortabilă”. Cererile
continuă a fi recepţionate de comisia comunal-locativă din cadrul Consiliului Municipal, sub conducerea consilierului socialist, Alexandru Comarov.
Totodată, la buget sînt prevăzute surse pentru lucrări
de montare şi reparaţie a 37 de ascensoare şi reparaţia capitală a 39 de acoperişuri.

prima etapa de realizare a lucrărilor?
Data instalării

BOTANICA

Cuza-Vodă 27/2, 29/2
Cuza-Vodǎ 9/4, 19/7, 19/8, 21/2
Trandafirilor, 5/2
N.Titulescu, 34, 5/7
Dacia, 12
Traian, 10
Independenfei, 5
Dacia, 60/5
Burebista, 36/2

12.03 - 19.03
12.03 - 19.03
12.03 - 19.03
12.03 - 19.03
19.03 -26.03
19.03 -26.03

Liviu Deleanu, 2
Liviu Deleanu, 11
Vasile Lupu, 55
Piața Unirii Principatelor, 1-3
Alba Iulia 91
Onisifor Ghibu 3
s. Ghidighici
26.03 -03.04 str. Al. Mateevici 6, 8
Or. Durleşti

26.03 -03.04

Maria Dragan 26/3A,
Voluntarilor 12/1, 12/2, 12/3
Ginta Latina 19
Petru Zadnipru 4/1

CENTRU
Bulgarǎ 35
Mitropolit Varlaam 67
Leh Kacinschi 2/3
Ialoveni 96b,98
Gagarin 1
Grenoblea 153/1,
Gradinita nr. 175
Codru, str. Jubiliar 40

Data instalării

26.02 - 05.03
26.02 - 05.03
26.02 - 05.03
12.02 -19.02
05.02 -15.02
05.02 -15.02
26.02 -05.03
26.02 -05.03
26.03 -03.04

str. Chimiştilor 5-7

RÎȘCANI

T.Vladimirescu 1/2
A.Doga 36
Aerodromului 6
D.Rişcanu 1b-1
Kiev 14/2, 12/1
M. Costin 19/3, 19/1
Dimo 29/2, 31/2
Calea Orheiului 105, 105/2
Romana, 2/2, 4/1
or. Cricova,
26.03 -03.04 str. Luceafărul 1

* În unele cazuri, lucrările pot, să devieze de la graficul stabilit în dependenţă de condiţiile climaterice.
** Vă îndemnăm, în timpul efectuării lucrărilor, să oferiţi ajutor pe măsura posibilităţilor activiştilor Partidului Socialiştilor, antrenaţi în activități de amenajare

Detaliile şi data montării terenului în curtea Dvs. le puteţi afla pe site-ul
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05.02 - 12.02 Nicolae Milescu-Spătaru 11/9, 19/3,19/2, 19/1, 19

ЧЕКАНЫ
29.01 - 12.02

cîteva blocuri”, a declarat şeful Comisiei CMC
pentru GCL, consilierul socialist, Alexandr
Comarov.
Tot el a îndemnat autorităţile executive să
lanseze toate procedurile necesare transparente de achiziţii publice pentru ca, în luna aprilie,
să fie lansată cea de-a doua etapă a programelor.
Fracţiunea Partidului Socialiştilor va efectua o monitorizare minuţioasă permanentă la
toate etapele pentru a asigura executarea lucrărilor în termen şi conform rigorilor de calitate.

2 MOD DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 3 CURTE CONFORTABILĂ

UNDE, ÎN PRIMUL RÎND, VOR APĂREA TERENURI DE JOACĂ
Data instalării

În rezultatul examinării a sute de propuneri din
partea orăşenilor noştri, fracţiunea Partidului
Socialiştilor în Consiliul Municipal a elaborat şi
a obţinut alocarea din bugetul-2018 de fonduri
pentru 3 PROGRAME ORĂŞENEŞTI: amenajarea
curţilor, montarea de terenuri de joacă pentru
copii şi construcţia de complexe sportive intracartier.

WWW.SOCIALISTII.MD
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De ce are nevoie Chişinăul de tichetul electronic
în transportul public şi care este utilitatea sa?

Anul trecut, fracţiunea socialiştilor în Consiliul Municipal Chişinău a reanimat proiectul privind implementarea sistemului electronic de plăţi şi GPS în transportul
public din capitală. Timp de mai mulţi ani, acest proiect
era tărăgănat în mod conştient de către administraţia
Chirtoacă şi a colegului său, fostului şef al Direcţiei
Transport, Gamreţchi. Activităţile ce ţin de implementarea proiectului, din partea PSRM, sunt efectuate de
un grup de consilieri, printre care cel mai activ se manifestă Nichita Ţurcan, care ne-a prezentat cîteva detalii
referitor la acest proiect:

„Propun examinarea problemei după modelul de la
nivelul oraşului - pînă la fiecare locuitor. Odată cu trecerea la sistemul electronic, toate încasările la buget în
sfera transportului vor deveni absolut transparente.
În prezent, caracterul incomplet al încasărilor se datorează aşa-zisului factor uman: atunci cînd pasagerii achită
taxatorului în numerar. Nu se ştie ce sume din aceste plăţi
vor ajunge la parc, mai departe – după parc ş.a.m.d. De
aici avem pierderi enorme, pe care le compensează Primăria. În condiţiile sistemului electronic de achitare a
călătoriilor, evidenţa încasărilor se va face cu precizia
de pînă la fiecare leu. Va fi o economie impunătoare şi
din deservirea cetăţenilor, care, la momentul actual, deţin
înlesniri pentru transport.

Aici este cazul să menţionăm că nimeni nu-şi pune
intenţia de a anula înlesnirile, va fi doar o schimbare a
concepţiei achitărilor. Astăzi, pensionarul primeşte sau
un abonament gratuit, sau unul preferenţial, nelimitat,
dar Primăria face achitările cu cei din domeniul transportului reieşind dintr-un anumit calcul mediu, care este
cam rupt de realitate. Unde mai pui că mulţi pensionari
ies din casă mult mai rar, ba chiar, uneori nu folosesc
transportul public cu lunile. Şi banii care se achită sunt
alocați din buget! Avînd cartela electronică, achitările cu
transportatorii se vor efectua pentru serviciile oferite de
facto, adică pentru numărul real de călătorii. Astfel, vom
avea o schimbare fundamentală a situaţiei.
Cît priveşte avantajele pentru cei care folosesc transportul public. Cei care primesc abonamente sunt nevoiţi, lunar, să viziteze diferite instanţe pentru a-şi perfecta
abonamentele. Este o pierdere de timp. Odată cu implementarea sistemului electronic unic, problema se va
soluţiona în cîteva secunde – dacă doriţi, vă transferaţi
banii de la cardul bancar la contul propriu, dacă doriţi
– mergeţi la bancomat şi vă luaţi banii. Pentru pensionari şi cetăţeni-beneficiari va fi şi mai simplu, or această
categorie va avea un cont pe care lunar se va transfera o
anumită sumă.
După trecerea la sistemul electronic de plăţi, socialiştii intenţionează să propună dotarea fiecărei unităţi de

transport cu controlori
speciali, prin intermediul
cărora se va urmări numărul de personae care
au urcat la o staţie sau
alta, cîţi au ieşit, cine nu
şi-a achitat călătoria, etc.
Totodată, în fiecare troleibuz şi autobuz
vor fi montate sisteme
detectoare de urmărire
GPS. Pentru încălcarea
Nichita ȚURCAN,
graficului, conducătorii vor consilier municipal PSRM
fi sancţionaţi. Astfel, vor fi
excluse aşteptările a cîte o oră a troleibuzului care, conform itinerarului, trebuie să circule cu regularitate, cu
anumite intervale de timp.
Facînd un bilanţ al celor spuse, ajungem la concluzia că “tichetele electronice” reprezintă o economie
de timp pentru pasagari, comoditate, transparenţă în
evidenţa parcurilor de troleibuze şi autobuze, deci banii pînă la ultimul bănuţ vor ajunge la buget, şi nu
în buzunarele conducerii întreprinderilor municipale
şi partidelor care le „protejează”, în special Partidul
Liberal.

să contribuie la o mai eficientă alocare a resurselor prin
o concurență sporită, calitate mai înaltă a achizițiilor și
economii la buget pentru municipiul Chișinău și în final pentru plătitorii de impozite. Un sistem de achiziții
publice îmbunătățit poate avea un impact pozitiv în
privința performanței Primăriei mun.Chișinău și creșterii
pe țară prin costuri îmbunătățite pentru achizițiile publice, reducerea corupției, creștere economică sporită,
creșterea conformității fiscale, costuri îmbunătățite pentru achizițiile publice.
Odată pus ca scop, am elaborat proiectul de decizie,
care a fost supus pentru două runde de dezbateri publice,
la care au participat în special consilierii municipali, reprezentanţii subdiviziunilor Primăriei Chişinău, mediului academic şi ai societăţii civile.
Așadar, la ședința Consiliului municipal Chișinău
din 22 decembrie 2017 a fost inclus în ordinea de zi proiectul deciziei cu privire la obligarea entităților publice
subordonate Primăriei și Consiliului municipal Chișinău
de a efectua achizițiile publice de mică valoare prin intermediul noului sistem de achiziții publice electronice

– Mtender. Acesta a fost aprobat, acumulînd numărul
necesar de voturi. Însă este de menționat că, în timp ce
o lume întreagă evidențiază doar aspecte pozitive în implementarea unor asemenea proiecte, Partidul Liberal nu
a găsit de cuviință să voteze pentru acest proiect. Motivul este unul pe cît se poate de simplu. Partidului Liberal
nu îi e necesar să schimbe ceva în sistemul achizițiilor
publice putrede de corupte. Pe aceștia îi interesează doar venitul său propriu și nicidecum nu interesele
municipalității.
Cu toate acestea, proiectul de decizie a acumulat numărul necesar de voturi și începînd cu data de 15 februarie 2018, toate subdiviziunile Consiliului municipal
Chișinău și Primăriei, vor fi obligate să treacă la acest
sistem, pentru toate contractele de valoare mică.
Este de menționat că de rînd cu zeci de proiecte de
decizie cu caracter social, inițiate de fracțiunea PSRM în
Consiliul municipal Chișinău, se regăsește și proiectul
în cauză, care vine cu scopul de a minimaliza factorul
corupției și a economisi banii bugetului public al municipiului Chișinău, deci a plătitorilor de impozite.

Sistemul de achiziții electronice va economisi
pÎnă la 60% din fondurile bugetare

Nu este secret faptul că
în procesul achizițiilor
publice au loc acte de
corupție. Sute de agenți
economici se plîng pe
Victor POLEACOV,
faptul că nu au șanse egale
consilier municipal PSRM atunci cînd ajunge vorba
de a participa în ele, sute de cazuri cînd agenții economici se adresează în instanța de judecată pentru a-și
apăra drepturile, zeci de cazuri cînd instanța de judcată stabilește că a fost încălcată procedura achizițiilor
publice.

Sesizînd acestea, noi, fracțiunea PSRM în Consiliul
municipal Chișinău, am decis să venim cu o reformă la
nivel local, în domeniul achizițiilor publice.
Introducerea tehnologiilor IT, în mod special a
achizițiilor electronice are potențialul de a îmbunătăți în
mod semnificativ transparența, eficiența și eficacitatea în
procesul de achiziții. Achizițiile publice transparente pot

ÎN CALITATE
DE PROIECT PILOT

- 94 DE PROCEDURI

VALOAREA
TOTALĂ ESTIMATĂ
A ACHIZIȚIILOR

1,6 MLN. DE LEI

Eugenia Ceban: politica socială este pentru
noi cea mai importantă prioritate

Eugenia CEBAN,
consilier municipal PSRM

De la 1 ianuarie 2018, în
municipiul Chișinău și-a sistat activitatea fondul municipal, care acorda anterior
ajutor material și susținere
orășenilor. Conform deciziei

Guvernului, același lucru s-a
întîmplat în toată țara.
Pentru noi, socialiștii, politica socială este cea mai importantă prioritate nu doar la nivelul statului în general, dar și la
nivelul fiecărei localități, oraș,
sat, municipiu în particular.
Anume de aceea, împreună cu
toată fracțiunea PSRM din Consiliul Municipal, am găsit soluții
pentru toți cetățenii Chișinăului.
În acest context, mai mult de
750 de persoane, care au solici-

www.socialistii.md

tat asistenţă din partea fondului în acest an, în mai puţin de
o lună şi jumătate, au ajuns în
imposibilitatea de a primi ajutor
material.
Competențele de acordare a
asistenței materiale cetățenilor
municipiului au fost transferate
Direcției generale de protecție
socială, precum și fiecărei
direcții de susținere socială.
Suntem bucuroși să vă informăm că toate programele de
susținere, inițiate de noi anteri-

or, vor continua și în anul 2018.
Pe lîngă aceasta, vă atragem
atenția asupra faptului că 95%
din activitatea socială a municipiului, se desfășoară datorită inițiativelor și propunerilor
fracțiunii PSRM din Consiliul
Municipal Chișinău.
Vă amintim că, dacă aveți
anumite probleme, vă puteți
adresa în orice moment în oficiile partidului, secretariatul
fracțiunii sau direct consilierilor municipali ai PSRM.

ÎN
TI

U

AU FOST ECONOMISIȚI

312 000
DE LEI

UNDE SĂ VĂ ADRESAȚI?
- str. Nicolae Titulescu, 47
- str. Mircea cel Bătrîn, 5
- b-dul. Alba Iulia, 5
- str. Eminescu, 29
- str. Grigore Vieru, 17
- str. București 53

IMPORTANT
VEȚI PRIMI BANII
DOAR DUPĂ CE VA
FI STABILIT MODUL
PRIVIND ACHITAREA
PLĂȚILOR, LA CARE
LUCRĂM ÎN PREZENT
ȘI CARE VA FI ADOPTAT
ÎN URMĂTOARELE
SĂPTĂMÂNI.
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Socialiștii continuă să implementeze cele două proiecte inovatoare: petitia.md și decide.md

WWW.PETITIA.MD
Ce întrebări pot fi adresate personal
deputaților din Parlament
și consilierilor locali:

DOAR DIN CHIȘINĂU ȘI SUBURBII, ÎN ULTIMII
2,5 ANI AU FOST RECEPȚIONATE
PESTE

Ajutor juridic

AU FOST REZOLVATE PESTE 80% DIN PETIȚII

Fărădelegile
funcționarilor

Întrebări privind
serviciile Ajutor social
comunal-locative
și altele...

11355

TRIMITE ADRESA, IDEEA SAU PROIECTUL ȘI CE CREZI CĂ ESTE
NECESAR PENTRU CURTEA TA, SECTORUL TĂU, ORAȘUL TĂU.
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CHIŞINĂUIENII
propun proiecte şi idei

Începînd cu anul 2017, fracțiunea
Partidului Socialiștilor a schimbat
modul de formare a bugetului
municipal. Pentru prima dată în zece
ani, noi am adoptat bugetul pentru
2018 la timp – în luna decembrie anul
trecut. Multe dintre lucrări au început
deja. În așa fel, modificările la buget
vor fi făcute în vara acestui an.
Împreună începem să lucrăm la noi
proiecte – pentru a doua jumătate a
anului 2018, dar și pentru programele
municipale din anul 2019.

de realizare a lor

pentru următoarele domenii

TERENURILE DE JOACĂ
PENTRU COPII

TRANSPORT

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
IDENTIFICĂ POSIBILITĂȚILE

ASISTENȚĂ MEDICALĂ
ȘI SOCIALĂ

TERENURILE SPORTIVE

1. La unul din cele 5 oficii teritoriale ale PSRM (adresele sînt indicate pe site-ul www.psrm.md)

ŞCOLILE

COMPENSAȚII

ȘI ALTELE

NOI ÎNCERCĂM SĂ PROMOVĂM
ȘI SĂ REALIZĂM

2. La secretariatul fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal, biroul 18 din Primărie
3. Pe site-ul www.decide.md sau www.petitia.md
4. La adresa e-mail info@socialistii.md
5. Prin poștă sau la oficiul central al PSRM pe adresa str. Columna 148/1
Ziarul este înregistrat la Camera
Înregistrării de Stat la 15.03.2012
cu nr. 1012600009380

ILUMINAREA

VOI PROPUNEȚI

Descrie problema și indică ce consideri că trebuie de schimbat.
Informația poate fi prezentată:

Redactor-șef
Gaik VARTANEAN
Paginare și design
Alexandru AGHENIE

DRUMURILE

AMENAJAREA CURȚILOR,
ACOPERIȘURILOR, SCĂRILOR

SCĂRILE
BLOCURILOR

CUM PARTICIPI!

Editat de ”Publicația Perioadică Socialiștii” S.R.L
Fondator - Partidul Socialiştilor
din Republica Moldova

BUGET

AȘTEPTĂM IDEILE VOASTRE

PARCURILE

9822

CHIȘINĂULUI

Majoritatea programelor se bazează pe cererile voastre și sunt planificate pentru
primele 10 luni ale anului curent. Dar, pentru mijlocul anului, sunt pregătite modificări la
buget și continuăm să primim cereri, pentru a le realiza.

GRĂDINIŢELE
DE COPII

PESTE

BUGETUL PENTRU ANUL 2018

1284 de cereri din partea persoanelor fizice și juridice, asociații de locatari au fost
prelucrate și incluse de către Partidul Socialiștilor în bugetul pentru anul 2018.
Începînd de la păstrarea și majorarea resurselor pentru programele sociale din
municipiul Chișinău, reabilitarea la prima etapă a circa 300 de curți, construcția
terenurilor de joacă și sportive și terminînd cu iluminarea străzilor, a parcurilor și
scuarurilor, așa ca Valea Trandafirilor ș.a., repararea trecerilor subterane, reparația
ascensoarelor și instalarea altor noi, acoperișurilor și scărilor, cumpărarea și
asamblarea autobuzelor noi, introducerea tichetului electronic în transport și achiziții
publice.
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AU FOST EXAMINATE

Intrați pe site-ul www.petitia.md – înregistrați cererea, primiți un număr
după care veți putea controla la ce etapă de examinare se află cererea
Dvs. Toate cererile se află la evidența serviciului intern de control al
Partidului Socialiștilor.

1284 de cereri din partea locuitorilor orașului sunt incluse
de Partidul Socialiștilor în bugetul capitalei pentru anul 2018.

STABILIM
ÎMPREUNĂ

DE PETIȚII

Adresa redacţiei: Republica Moldova, MD-2005,
mun.Chişinău, str. Columna, 148/1,
tel. 022-81-78-71, e-mail: info@socialistii.md
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