STIMAȚI CHIȘINĂUIENI!
Vă mulţumesc pentru sprijinul acordat în primul tur
al alegerilor pentru Primăria Chișinău. Împreună
cu Dumneavoastră am obținut un rezultat victorios.
Încrederea pe care mi-ați oferit-o constituie
un prilej de mare responsabilitate pentru mine
și vă sunt recunoscător că nu v-ați lăsat
induși în eroare de manipulările regimului de la
guvernare sau ale oponenților radicali și populiști.
La 3 iunie, va avea loc turul II de scrutin.
În acea zi se va decide cine va administra
oraşul în următorul an. Pare o perioadă foarte
scurtă, dar în acest an am putea reuși să facem
multe lucruri necesare pentru municipiu.
Putem stopa odată şi pentru totdeauna
construcţiile ilegale din curţile noastre.
Putem elabora şi pune în realizare un program
complex de dezvoltare a Chişinăului,
inclusiv Planul General Urbanistic,
de care oraşul nostru are o stringentă
necesitate. Putem implementa
un sistem eficient de administrare
a capitalei, cu un control strict
asupra calității serviciilor oferite
de angajații din structurile
municipale. Putem
responsabiliza Primăria.
La 3 iunie, împreună
cu Dumneavoastră putem
elibera definitiv oraşul nostru
de haos, degradare, populism
și ațiuni iresponsabile.
Vă rog și vă îndemn
să vă prezentaţi la secţiile
de votare, să-i invitați și pe
vecini, rude, prieteni, cunoştinţe.
Haideţi să-i oferim Chişinăului
o şansă de dezvoltare autentică!

Ion Ceban

CEBAN ION

PARTIDUL POLITIC
„PARTIDUL SOCIALIŞTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

VO

T
A
T

SOCIALIȘTII

OPINII

ION CEBAN – LIDER DUPĂ PRIMUL TUR AL ALEGERILOR
Ion Ceban

40,97%

Candidatul Partidului Socialiştilor, Ion Ceban, a ocupat locul I potrivit rezultatelor primului tur al alegerilor pentru postul de primar
general de Chişinău, din 20 mai, 2018. Rezultatele prezentate de CEC
după procesarea a 100% din buletine arată o susţinere a lui Ceban
din partea alegătorilor, exprimată prin 40,97% din voturi.
Alături de el, în turul II, va lupta pentru fotoliul de edil al capitalei,
liderul partidului „Dreptate şi Adevăr”, Andrei Năstase. În primul tur,
acesta a acumulat 32,12% de voturi.

Andrei Năstase

32,12%

Locul trei a fost ocupat de Silvia Radu cu 17,3%.
Turul doi al alegerilor va avea loc pe 3 iunie, în cadrul căruia vor concura pentru conducerea Chişinăului, Ion Ceban şi Andrei Năstase.

CE SPUN CHIȘINĂUIENII CUNOSCUȚI

Doar Ion Ceban poate să spargă peretele
dintre chișinăuieni și Primărie

Aduc sincere felicitări lui Ion Ceban cu ocazia ocupării locului
I în primul tur al alegerilor pentru postul de primar general de Chişinău. De el vor fi legate foarte multe speranţe. Noaptea, cînd am
aflat rezultatele turului I, a fost cea mai tristă noapte din ultimii 11
ani pentru compania de trîntori şi şarlatani. Ea a fost tristă pentru
batalionul de „unionişti”, care nu demult, halucinau precum că 55%
din oraş sînt pentru unirea cu România, iar de fapt au votat pentru
aceasta... 5%. Totodată, ea a ajuns să fie foarte optimistă pentru cei
care cred că haosul şi devastarea ar putea fi într-adevăr oprite.
Am propriul cont personal de cetățean în privința construcţiilor
ilegale şi distrugerea parcurilor, copacilor şi a oraşului, în general.
Tot ce s-a făcut pînă acum a fost pentru mine o dovadă că Primăria
şi instanţele de judecată erau doar un instrument de legalizare a
distrugerii fără precedent a oraşului. Nivelul meu de încredere faţă de aceste structuri este egal
cu zero. Am depus documente legale, cu dovezi. Zero.
Nu este corect cînd Primăria nu este un aliat, ci un duşman al cetăţenilor. Nu cred pe nimeni
şi în nimic în această Structură, la momentul actual. Un perete. Nu ai cu cine discuta.
De aceea, în mod obiectiv, nu pot să nu remarc multitudinea de contacte directe cu lumea, pe
care le-a avut Ion Ceban. Ştiu ce înseamnă să asculţi indignările şi problemele oamenilor. Este
cea mai complicată formă de campanie. Îmi place foarte mult opțiunea acestuia pentru o comunicare directă cu locuitorii capitalei.
Nu ştiu cine va învinge. Dar, cred că cele mai mari şanse de a sparge acest perete (actualul
sistem din Primărie) între oameni şi bunul simţ, le are Ion Ceban. Cînd acesta va învinge, sper
foarte mult că nu va uita de tot ce a auzit şi, în special, va pune capăt distrugerii parcurilor, tuturor construcţiilor ilegale, iar dezvoltarea urbană va depinde de interesele locuitorilor, şi nu de
„asta-i tot”. El are, în acest sens, toate calităţile necesare.
Valeriu OSTALEP,
ex-viceministru al Afacerilor Externe al RM, analist politic

Despre susținerea
lui Năstase - voi prieteni,
sau îmbrăcați chiloții,
sau scoateți cruciulița
Timp de mai mulți ani, toate canalele TV ale coaliției proeuropene de la guvernare, zi și
noapte ne conving că domnul Năstase este „protejatul fugarilor Țopa“, și, în general, este un
om „strașnic“. Și dintr-o dată, aceleași televiziuni, dar și pastorul Ghilețchi și principalul eurointegrator Leancă din aceeași coaliție, vă îndeamnă să votați pentru „strașnicul“ Năstase,
pentru a salva vectorul european... Potrivit binecuvântării acestora, reiese că vectorul european
și criminalii este unul și același lucru, fapt demonstrat clar de furtul miliardului și arestările
din ultimii ani din primărie și în coaliția de guvernământ? Îmi aduce aminte de un banc despre
Berezovski în saună, voi prieteni, sau îmbrăcați chiloții, sau scoateți cruciulița...
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Valeri DEMIDEȚKI, reprezentantul TASS în RM, politolog

Ion Ceban- unicul care a
declarat că nu va permite
marșul unioniștilor

Sper că în turul doi electoratul
de stînga (or, noi alcătuim majoritatea, dar sîntem prea leneşi şau
pasivi) va da adovadă de mai multă
conştiinţă politică şi activism, şi îşi
va susţine candidatul. Un candidat
care este gata să apere statalitatea,
care este împotriva unionismului și
a propagandei acestuia. Iar discuţiile de bucătărie, chipurile, „nici
unul nu merită” vor avea un singur rezultat – un nou „Chirtoacă”,
și nu contează că, de data aceasta numele său va fi „Năstase”,
va deveni primar pentru 4 ani. Personal, sînt convins că, astăzi,
o altă variantă decît Ion Ceban în funcţia de primar al „oraşului
nostru alb”, transformat în gunoişte, NU EXISTĂ! Mai cunosc
că dacă viitorul edil are de gînd să lucreze într-un mod serios, şi
să nu fure, această funcţie este pentru el nu o distincţie, ci o grea
osteneală – în primul rînd el va fi nevoit să cureţe „grajdurile lui
Audias”. Doar „parfumul chirtoacă” de la staţia de epurare cît
face...
Sergiu NAZARIA,
doctor în știinţe istorice

Ceban este o persoană
principială, onestă,
incoruptibilă
Ion Ceban s-a manifestat ca o persoană principială, onestă, incoruptibilă,
care are grijă de oameni,
care cunoaște bine specificul
activității Primăriei și a Consiliului Municipal. Cred că
anume o astfel de persoană
ar trebui să devină prima al
capitalei Moldovei.

Dumitru PULBERE,
ex-președintele Curții Constituționale
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Ion Ceban are multe calități bune și cel mai
Alegătorii Silviei Radu
important, este gata să se dedice în totalitate vor vota în al doilea tur
Primar al capitalei poate deveni doar acea persoană pe care o
doare sufletul pentru ceea ce se întâmplă în oraș și, îndeosebi, soarta
oamenilor. Acest oraș a fost ridicat de mai multe generații și aici vor
trăi copiii noștri, nepoții. El trebuie să știe (iar dacă nu cunoaște,
trebuie să se consulte cu specialiști, și să nu facă prostii!) toate amănuntele activității în Primărie, cu competențe temeinice în chestiunile juridice. Ion Ceban are multe calități bune în acest sens. Mai
are mult de învățat, dar principalul este că are dorință și este gata
să se dedice în totalitate. Cred că trebuie să-i fie acordată o șansă.
Succese!

Pavel MIDRIGAN,
avocat, expert în dreptul constituțional

Programul lui Ceban este în interesul familiei,
maternității și protecției sociale
Am studiat mult programele mai multor candidați la funcția de primar al
Chișinăului în domeniul protecției sociale, familiei și maternității. Mărturisesc că programul lui Ion Ceban reflectă în totalitate problemele existente și
oferă soluții pentru rezolvarea acestora. Ion Ceban nu este străin de problemele familiilor, maternității și copilăriei – este un familist exemplar, tată a
doi copii. Consider că lui Ion Ceban trebuie să i se ofere șansa de a rezolva
acestea, dar și multe alte probleme ale Chișinăului.

pentru Ion Ceban

Silvia Radu a fost votată pentru calitățile sale manageriale și
acțiunile întreprinse în Primăria
Chișinău. Se poate de presupus
că ei (alegătorii) sunt „neutri” din
punctul de vedere geopolitic, dar
se îndreaptă mai mult spre stânga,
decât spre dreapta în opțiunile politice, iar în acest caz, în al doilea
tur de scrutin fie se vor îndrepta mai mult spre Ion Ceban, fie vor
rămâne acasă.
Nicolae NEGRU, redactor „Ziarul National”

Ion Ceban - unicul candidat,
care s-a opus paradei gay

Ion Ceban este unicul candidat
pentru postul de primar de Chişinău, care s-a pronunţat împotriva
mizeriei numite „parada gay-lor”.
El este unicul dintre candidaţi
care s-a pronunțat împotriva mutilării umane, împotriva denaturării chipului Domnului în noi,
împotriva puterii întunericului. Îl
susţin pe acest om.

Leonid MANEA,
președintele Confederației naționale a sindicatelor din Moldova

Îl cunosc de mulți ani
pe Ceban, am încredere
în el și îi voi oferi votul

Protoiererul Valerie ŞINCARI,
clericul Bisericii Sfîntului Gheorghe din oraşul Chişinău

Recent, am fost martorii unui fapt revoltător: poliția
a lovit oamenii, care protestau împotriva desfășurării în
Chișinău a paradei homosexualilor, și a folosit gaz lacrimogen împotriva oamenilor – preoți, femei, oameni în vârstă. Reiese că în țara noastră totul s-a întors pe dos. Cei mai
protejați sunt acei care aduc în societatea noastră mârșăvia și desfrânarea, iar cei mai umiliți sunt
persoanele care încearcă să păstreze valorile tradițional - ortodoxe! Ion Ceban, care este familist, un
soț minunat și tată a doi copii, a promis că în funcția de primar nu va mai permite să se desfășoare
această scârnăvie în inima Moldovei. Îl cunosc de mulți ani, am încredere în el.

Ceban cunoaște problemele
tineretului și are soluții

Victor BORȘEVICI,
doctor habilitat, publicist, ex-ambasador al RM în China

Ion Ceban nu este străin de problemele
tineretului. El este cu siguranță reprezentantul generației tinere de politicieni
și administratori. În platforma sa electorală, problemelor tineretului din capitală este acordată o atenție deosebită.
Eu, ca și alți tineri, voi vota pentru Ion
Ceban.

Dumitru Roibu,
președintele mișcării de tineret „Urmașii lui Ștefan”

Am încredere în Ion Ceban atît ca profesionist, cît și ca om

În turul doi voi vota pentru Ion Ceban, pentru
că am încredere atît ca profesionist, cît şi ca om.
Are experienţă de activitate în Guvern, în Parlament, la Preşedinţie, în Consiliul Municipal Chişinău. Ceban cunoaşte bine problemele capitalei
şi, cel mai important lucru este că dispune de un
program real de soluţionare a problemelor acumulate în toate domeniile vieţii oraşului. Are o
echipă puternică şi profesionistă, care a elaborat
un program de dezvoltare a Chişinăului pe un termen lung pînă în anul 2040. Cu alte cuvinte, Ion Ceban știe cum să rezolve problemele actuale ale orașului şi vede căile de dezvoltare a acestuia.
Am încredere în Ion Ceban ca într-un chişinăuian înăscut. Este un patriot al acestui
oraş, un fiu demn al părinţilor săi, care respectă tradiţiile poporului moldovenesc, un
tată bun şi un familist. Este o persoană energică, un bun gospodar şi un om cu bun
simț, care intră în detaliile oricărei probleme. Îl cunosc pe Ceban ca pe un politician
principial, un specialist instruit în domeniul dezvoltării urbane şi pur şi simplu ca pe o

persoană integră şi receptivă la grijile altora. O astfel de persoană nu ne va dezamăgi.
La alegerile prezidenţiale, am votat pentru Igor Dodon şi acum văd că nu am greşit
în alegerea mea. În preşedinte poţi avea încredere, el și echipa sa și-au onorat în mod
constant angajamentele. Iar preşedintele are încredere în Ion Ceban şi îi recomandă
candidatura orăşenilor. Este cea mai bună recomandare, este un factor important avînd
în vedere faptul că Partidului Socialiştilor își propune să cîștige în alegerile parlamentare din acest an. În sfîrşit, atît în ţară, cît şi în capitală la putere ar putea veni persoane
adecvate, profesionişti şi statalişti, cărora le pasă de oameni, dar nu se gîndesc la ce ar
mai putea fura şi evada peste hotare.
Timp de aproximativ zece ani, liberalii şi-au bătut joc de capitala Moldovei. Dacă,
în urma acestor alegeri, şefia Chişinăului va reveni democraţilor sau la oricine altcineva din mafia lor pro-europeană coruptă, acest lucru va fi sfîrșitul oraşului. Astăzi,
doar Ion Ceban împreună cu socialiştii pot salva Chişinăul de degradare şi devastare
totală.

Boris ŞAPOVALOV, doctor în filosofie,
politolog, persoană publică
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NĂSTASE EVITĂ DEZBATERILE CU CEBAN
Ion Ceban l-a invitat pe Andrei Năstase la o serie de dezbateri publice, în cadrul cărora
să fie discutate problemele orașului. În orice loc. Cu oricare din moderatori. Fără
cenzura televiziunilor, fără limită de timp și cronometrare. Năstase a refuzat.

ÎN FIECARE ZI
Ion Ceban a declarat că îl așteaptă
pe Andrei Năstase în fiecare zi, începînd de marți, la ora 12.00 sau la
oricare altă oră, convenită de ei, lîngă
Arcul de Triumf sau în oricare alt loc,
pentru a discuta problemele capitalei.
Candidatul PSRM a propus, de asemenea, să nu fie discutate problemele politice și geopolitice.
FORMATUL
ȘI MODERATORII
„Propun următorul format – minimum 30 de minute de discursuri și
dezbateri și 30 de minute de întrebări
și răspunsuri. Moderatori pot fi, de
exemplu, Dumitru Mișin (Jurnal
TV), Gheorghe Gonța (TVC21), Natalia Morari (TV8) sau Lorena Bog-

za (ProTV). În calitate de subiect al
dezbaterilor de mîine propun lupta cu
corupția în Chișinău”, a spus Ion Ceban.
FĂRĂ CENZURĂ
El a menționat că orășenii pot propune orice temă de discuție care îi interesează cel mai mult. Poate fi desfășurat,
de asemenea, un sondaj pe rețelele de
socializare privind temele de discuții,
sau lista acestor teme poate fi întocmită
de moderatori.
„Ar fi bine să organizăm dezbateri
publice mari, la care ar putea participa
toți care doresc – jurnaliști, bloggeri,
cetățeni, reprezentanți ai partidelor. Și
să nu limităm timpul la doar 9 minute
- așa cum se întâmplă la unele canale
TV, dar putem discuta fiecare subiect

Spre marele meu regret, nu am reușit să văd dezbaterile dintre Andrei Năstase și Ion Ceban în primul tur al
scrutinului. Totul s-a petrecut repede și superficial. Cîteva întrebări la tema comună, după care cîteva răspunsuri
despre toate și nimic. Deși am vrut cu adevărat să aud
argumente mult mai complexe și mai clare de la cei doi
favoriți cu privire la viziunea asupra viitorului orașului
meu. Speram foarte mult la al doilea tur, am crezut că
atunci cînd domnul Năstase va rămîne cu domnul Ceban,
ei vor putea să prezinte mai desfășurat potențialul programelor lor. Și ce? Din păcate, am aflat că nu va exista
o dezbatere comună. Și le-a refuzat chiar domnul Năstase
– care este mai interesant pentru mine, deoarece am reușit
să mă familiarizez mai bine cu programul socialistului...
Păcat. Îmi pare foarte rău. Un minus mare pentru domnul
Năstase de la mine, de la alegător.
Valeriu, 37 ani

timp de 30 de minute, o oră sau cît va fi
necesar…”
DEZBATERILE AU LOC.
NĂSTASE NU VINE
În fiecare zi, Ion Ceban este pregătit
să discute, să convingă, să dezbată cu
contracandidatul său toate chestiunile
legate de viața orășenească, programul
său și al oponentului. Chișinăuienii trebuie să aibă posibilitatea să compare
ambele viziuni, cum fiecare candidat le
apără, prezintă și le argumentează. Din
păcate, Năstase a declarat prin reprezentantul său, Slusari, că va merge doar
la dezbaterile TV și on-line, însă n-a
venit la dezbaterile de la postul de radio „Moldova”, și a refuzat să participe
la RTR-Moldova și Adevarul.ro. Este
posibil că totuși va participa la cele de

Eu nu pot înțelege nimic din ceea ce se
întîmplă acum, în al doilea tur de alegere a
primarului capitalei. S-ar părea că au rămas
doi candidați, care ar fi trebuit să-și expună
programele mai pe larg și mai concret, și
cum văd ei viitorul orașului. Însă, unul din
candidați refuză să discute cu oponentul său.
Și cum ar trebui să comparăm candidații?
Cum să alegem? Bazîndu-ne pe foile volante
populiste și declarațiile tari? Oare așa se face
în țările democratice? În SUA, în Europa,
anume în cadrul dezbaterilor, oponenții se
manifestă cel mai mult. Dar la noi… Am rămas dezamăgit de Platforma pentru Demnitate și Adevăr și Andrei Năstase. Nu trebuie
de procedat așa cu alegătorii.
Nicolae, 42 ani

la ProTV și TV8. Așteptăm. Ion Ceban
l-a invitat pe Andrei Năstase la o serie
de dezbateri publice, pentru a discuta
în detaliu problemele orașului. În orice loc. Cu oricare din moderatori. Fără
cenzura televiziunilor, fără limită de
timp și cronometrare. Năstase a refuzat.

SUNT DESCHIS PENTRU
ORICARE ÎNTREBĂRI, DISCUȚII,
DEZBATERI ȘI VREAU CA
ȘI PRIMĂRIA SĂ DEVINĂ
O INSTITUȚIE LA FEL DE
DESCHISĂ, ACTIVITATEA
CĂREIA SĂ SE BAZEZE PE
TRANSPARENȚĂ MAXIMĂ.
ION CEBAN.

Dezbaterile televizate comune sunt, în primul
rînd, desigur că show-uri. În al doilea rând, aceasta este o oportunitate de a demonstra alegătorilor și
adversarilor avantajele programului său electoral și
de a dezvălui deficiențele programelor electorale
ale adversarului. Candidații care cred altfel și evită
acestea - rar stau mult timp în politică și nu reușesc
prea mult. Acest lucru s-a întîmplat deja cu doamna
Radu, care și-a ignorat sfidător atît adversarii, cît și
pe noi, alegătorii, pentru care a și plătit, pierzînd
lamentabil. Acum, pe aceeași cale greșită, merge de
asemenea, și domnul Năstase. Electoratul poate ierta foarte mult candidatului. Mult, dar nu ignorarea
demonstrativă. Îmi place deschiderea și pregătirea
lui Ceban pentru discuții. Năstase a pierdut complet
votul meu.
Alexandru, 26 ani

CEBAN ION

PARTIDUL POLITIC
„PARTIDUL SOCIALIŞTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

4

T

A
OT

V

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

CAMPANIA ELECTORALĂ

COLABORAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI ACTIVIȘTII
CARE LUPTĂ PENTRU DREPTURILE CHIȘINĂUIENILOR

CEBAN A SEMNAT. NĂSTASE A REFUZAT.

Ion Ceban este singurul din cei trei candidați de bază care a semnat codul privind „Comportamentul corect
în timpul campaniei electorale” și „Acordul de colaborare cu societatea civilă”.
ISTORIA COLABORĂRII
Fracțiunea Partidului Socialiștilor și personal
Ion Ceban au fost și rămân cei mai deschiși
spre colaborare cu societatea civilă în Consiliul
Municipal Chișinău. Au ajutat de mai multe ori să
aibă acces în Primărie și la informații. Fracțiunea
PSRM, la inițiativa lui Ceban, a organizat mai

multe audieri publice pe toate sferele de activitate
ale Chișinăului.
Ion Ceban a remarcat că multe din punctele,
ce se conțin în aceste două documente, au fost
deja realizate de fracțiunea PSRM în Consiliul
Municipal al capitalei, iar altele se află în

CODUL DE COMPORTAMENT CORECT
AL CANDIDAȚILOR ÎN TIMPUL
ALEGERILOR LA FUNCȚIA DE PRIMAR
AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU-2018
Să nu refuze participarea la dezbateri publice de televiziune sau online;
Să nu refuze să participe la dezbaterile publice inițiate
de societatea civilă;
Să nu refuze participarea la emisiuni și interviuri, unde
sunt discutate diverse direcții ale activității primăriei, inclusiv transportul, educația etc;
Să nu discute despre geopolitică în această campanie
electorală (concentrați-vă pe aspectele urbane, problemele
de transparență, drepturi civile);
Să răspundă la orice întrebări legate de activitățile anterioare și actuale ale candidatului;
Să nu blocheze accesul la informații pentru toți
jurnaliștii, inclusiv pentru cei “neloiali”;
Să nu prezinte programe electorale complicate și neclare;
Să respingă promisiunile care sunt realizabile numai în
cazul în care candidatului va fi ales în calitate de primar
(sau întotdeauna în mod clar și cu siguranță separă „promisiunile primar ales“ de la promisiunile candidatului);
Să nu utilizeze metodele de PR “negru”;
Să nu utilizeze limbaj ofensator în emisiunile televizate;
Să nu utilizeze serviciile așa-numite ”trolls”, care lucrează pentru a glorifica candidatul sau pentru a distruge
reputația adversarilor;
Să nu utilizeze metode de mituire directă sau indirectă
a alegătorilor;
Să refuze publicitatea ascunsă, inclusiv cu utilizarea resurselor administrative;
Să nu utilizeze surse financiare de proveniență dubioasă
(“casa neagră”) pentru a tipări materialele preelectorale;
Să nu organizeze confruntări pentru panourile de
informații electorale, cutiile poștale și șantiere;
Să participe la monitorizarea corectitudinii procesului
electoral;
Să continue să lucreze sistematic asupra problemelor
orașului, chiar și în caz de înfrângere la alegeri.
Aceste reguli sunt valabile și pentru toți reprezentanții
candidatului, cărora le va încredința/delega participarea la
dezbateri publice sau în cadrul acțiunilor campaniei electorale.

programul electoral al candidatului.
Ceban a îndemnat și pe ceilalți candidați
la funcția de primar general să semneze
aceste două acorduri. Însă, pînă în prezent,
documentele nu au fost semnate de către
Andrei Năstase.

ACORD – MEMORANDUM PRIVIND
ANGAJAMENTELE VIITORULUI PRIMAR
ÎN FAȚA SOCIETĂȚII CIVILE
Candidatul la funcția de
primar al mun. Chișinău
se obligă să implementeze următoarele măsuri
pentru buna guvernare a
orașului:
- Renunțarea la restricții
ilegale privind accesul liberă a cetățenilor. Eliminarea
interdicțiilor unor persoane
privind accesul în clădirea
Primăriei și a subdiviziunilor
municipale, eliminarea procedurii de lăsare a buletinului
de identitate la gardian.
- Interacțiune deschisă cu societatea civilă și cu
cetățenii în baza unor principii clare (inclusiv în baza
unei înțelegeri după modelul Acordului de colaborare
dintre Primăria Municipiului
Chişinău
şi Consiliul Naţional al ONG din Republica
Moldova încheiat în 2011).
- Organizarea direcției
privind colaborarea cu societatea civilă și inițiativele
civice. Aceasta urmează să
fie o direcție separată care va
avea sarcina de coordonare a
activităților de comunicare
și colaborare cu societatea
civilă și organizațiile acesteia.
- Întîlniri deschise și regulate, în diverse formate,
cu societatea civilă și cu
jurnaliști. Desfășurarea întâlnirilor publice regulate de
comunicare și colaborare cu
reprezentanții societății civi-

le și a experților din mediul
urban.
- Elaborarea unui regulament clar privind consultările
publice. Asigurarea respectării tuturor procedurilor privind organizarea dezbaterilor
publice.
- Organizarea concursurilor de angajare pe bază de
competențe și merit. Asigurarea transparenței angajărilor
persoanelor cu răspundere
publică, organizarea transparentă a procesului de selectare a candidaților, formare
a cerințelor și chestionarelor
și competențelor comisiei de
selectare.
- Implementarea bugetului electronic și respectarea
procedurilor privind procesul
bugetar, inclusiv desfășurarea
consultațiilor publice. Publicarea în format electronic,
deschis a bugetului la capitolele venituri și cheltuieli cu
posibilitate de acces on-line
de către experți și activiști
civici a principalelor capitole
de cheltuieli și venituri.
- Publicarea rapoartelor
anuale de activitate și rapoartelor de audit pentru întreprinderile municipale și
direcțiile primăriei. Organizarea rapoartelor publice în
ședințe deschise, accesibile
și prezentate în cadrul unor
dezbateri organizate conform
regulamentului de dezbateri
publice.

- Publicarea pe pagina
primăriei, a subdiviziunilor
acesteia și pe portalul Guvernamental al Datelor deschise
(Date.gov.md) a datelor privind activitatea subdiviziunilor municipale în format
deschis (Open Data). Toate
datele ce țin de activitatea
direcțiilor importante (alocarea terenurilor, licitațiilor
publice etc) ale primăriei și
întreprinderilor municipale
să fie disponibile în formă
electronică on-line (pe siteul primăriei și crearea profilului Primăriei Municipiului
Chișinău pe portalul datelor
deschise), în format accesibil
precum Word, Excel, CSV
sau alte formate deschise.
- Elaborarea și adoptarea
Planului Urbanistic General,
cu participarea largă a diverselor categorii de cetățeni:
experți, activiști etc. La adoptarea acestui plan să fie luate
în considerare toate interesele
orașului inclusiv propunerile
experților din societatea civilă.
- Organizarea unei comisii
privind construcțiile ilegale
în mun. Chișinău. Această
comisie urmează să examineze toate construcțiile în
desfășurare și construcțiile
ilegale care au apărut în municipiu, și urmează să dea o
apreciere juridică a acțiunilor
primăriei în urma căreia vor
fi luate măsuri legale și să fie
sancționate persoanele vinovate.

CEBAN ION

PARTIDUL POLITIC
„PARTIDUL SOCIALIŞTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”
www.socialistii.md
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Șapte motive pentru care Năstase ar putea
deveni un primar mai rău decât Chirtoacă
ANALITICĂ

Luni, candidatul „Platformei DA”, Andrei Năstase, a refuzat
să participe la dezbaterea publică propusă pe 20 mai, îndată
după alegeri, de către candidatul Partidului Socialiștilor, Ion
Ceban. Propunerea a fost reluată luni, 21 mai, în cadrul unei
conferințe de presă. Ceban a propus ca dezbaterile să se
desfășoare zilnic în centrul Chișinăului, lîngă Arcul de Triumf,
în prezența tuturor doritorilor. El propune să fie dezbătute
problemele administrative și economice ale capitalei, și nu
chestiunile geopolitice. Candidatul a propus ca dezbaterile
să fie moderate de Dumitru Mișin, Gheorghe Gonța, Natalia
Morari și Lorena Bogza.

Amintim că, în septembrie anul
trecut, Andrei Năstase l-a chemat
la dezbateri publice pe „coordonatorul” Vladimir Plahotniuc, dar ultimul a refuzat. Năstase l-a numit
atunci pe Plahotniuc laș, remarcând
că liderul PDM se teme să participe la talk-showuri și nu permite
jurnaliștilor să-i adreseze întrebări,
participând la briefinguri și nu la
conferințe de presă. Să fie oare laș
și Năstase?
Mai degrabă, refuzul de a participa la dezbateri este primul semnal că
acesta și singur înțelege: abilitățile
necesare pentru exercitarea funcției
de primar general îi lipsesc. Sunt
cel puțin șapte motive, pentru care
Andrei Năstase poate deveni pentru
orășeni o durere de cap mai mare
decât predecesorul său Chirtoacă.
1. NU ARE EXPERIENȚĂ
În primul rând, Năstase nu are
experiență în administrare. Biografia lui vorbește despre asta. Absolvent al școlii din satul Mândrești,
în 1993 a absolvit Facultatea de
Istorie și Geografie a Universității
Ștefan cel Mare din Suceava, apoi
a studiat la Facultatea de Drept a
Universității „Ioan Cuza” din Iași
timp de trei ani. A lucrat ca procuror
o perioadă foarte scurtă - din 1997
până în 2000, în 2002 a obținut
licența de avocat. Și acesta este totul
despre experiența sa de muncă.
2. NU ARE ECHIPĂ
În al doilea rând, echipa lui Năstase este formată din oameni care
nu vor fi în stare să-l ajute, deoarece, de asemenea, nu au abilitățile
necesare. Membrii fondatori ai platformei au fost Oazu Nantoi și Igor
Boțan, Valentin Dolganiuc, Stanislav Pavlovschi, Cornelia Cozonac,
Angela Aramă, Nicolai Misail. Conducerea partidului include pe Liviu
Vovc, Inga Grigoriu, Stanislav Pavlovschi, Alexandru Slusari, Chiril
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Moțpan. Nici unul dintre oamenii
de mai sus nu are studiile necesare
care să le permită să înțeleagă problemele economice ale capitalei.
Nu are astfel de abilități nici echipa Maiei Sandu, care îl sprijină. Nu
este surprinzător faptul că propunerea de a organiza dezbateri nu între
candidați, ci în formatul „echipă
contra echipei” a fost, de asemenea,
respinsă.
3. NU ARE AUTORITATE
În al treilea rând, Andrei Năstase nu va putea deveni un lider cu
autoritate în ochii funcționarilor
primăriei, care în ultimii 25 de ani
l-au ascultat doar pe Serafim Urechean, iar pe toți ceilalți primari generali i-au boicotat cinic. În preturi
sunt 231 de funcționari municipali,
încă 869 în oficiul central: adică
aproape tot atâta cât în cele nouă
ministere. Va avea timp Năstase să
înțeleagă ce fac și cum să le organizeze corect munca?
Amintim că, recent, analistul economic Dumitru Barbalat, a publicat
în „Moldavskie vedomosti” niște
date, din care rezultă că primăria
nu achită toate impozitele la buget.
Potrivit legii, din fondul de salarii,
aceasta trebuie să plătească 23% impozite la bugetul social, în fondurile
de sănătate - 4,5 la sută. Dar, în realitate, au fost planificate și transferate
în bugetul social doar 22,1%, iar la
fondul medical 4,2%. Drept rezultat,
nu s-au achitat 31,1 milioane de lei!
Aceasta este o sumă care ar permite
plata pentru aproximativ 17.400 de
pensii medii. Și Silvia Radu a pus
semnătura sub toate acestea. Are
Chișinăul nevoie de încă un astfel
de primar?

Demnitate și Adevăr nu este reprezentată acolo. Liberalii sunt gata să
sprijine candidatul. Dar, oare sprijinul echipei lui Chirtoacă, care este
cercetat penal, îi va adăuga autoritate lui Năstase?
Cei drept, în timpul campaniei
electorale, Năstase a spus că va continua „programele lui Dorin Chirtoacă”. Dar, dacă chișinăuienii aveau
nevoie de aceste programe discutabile, ei ar fi votat pentru Valeriu
Munteanu. Acesta a primit 3,61%
din voturi, după care a declarat că
sprijinul liberalilor pentru Năstase
este „necondiționat” și vor ca acesta
să se folosească de experiența lor. Iar
Năstase este gata să se folosească!

5. ESTE DEPENDENT
DE OLIGARHI
În al cincilea rând, Andrei Năstase nu este o persoană independentă: în spatele lui sunt proprietarii
și finanțatorii media-holdingului Jurnal Trust Media, Victor Țopa și partenerul său de afaceri, Viorel Țopa.
Amintim: Victor Țopa l-a acuzat
pe Plahotniuc că a confiscat ilegal
acțiunile sale în „Victoriabank” - dar
înainte de aceasta, Țopa a fost acuzat
de același lucru. Împotriva lui a fost
deschis un dosar penal pentru șantaj
în proporții foarte mari, în 2011 a fost
condamnat la zece ani de închisoare
și s-a văzut nevoit să fugă din țară.
Viorel Țopa a primit opt ani. Țopii
trăiesc în Frankfurt pe Main, unde
are proprietăți imobiliare și Andrei
Năstase. Ambii sunt dați în căutare
internațională. În 2016, Victor Țopa
a fost condamnat la nouă ani de în4. NU ARE SPRIJIN
chisoare pentru falsificarea și spăÎN CONSILIUL MUNICIPAL
larea banilor în proporții deosebit
În al patrulea rând, Andrei Năs- de mari. Ca rezultat al adăugării de
tase nu va avea sprijin în Consi- sentințe, el a primit în total 15 ani.
liul Municipal, deoarece Platforma

6. ESTE POLITICIAN,
ȘI NU MANAGER
În al șaselea rând, Andrei Năstase nu ascunde faptul că în calitate
de primar general se va ocupa de
politică. Aceasta amenință locuitorii
Chișinăului cu faptul că nu va exista o muncă concretă, dar vor exista
sloganuri pe tema integrării europene, unirii cu România și „mâna
Kremlinului”. Am avut deja un astfel
de primar în persoana lui Chirtoacă,
care călătorea fie la Bruxelles, fie la
București sau Atena, ceea ce era foarte convenabil pentru viceprimarii lui
și șefii de direcții. Reamintim: în
2016, Chirtoacă a lipsit de la locul de
muncă mai mult de cinci luni. Există suspiciuni că structura primăriei,
aprovizionarea cu apă, canalizarea,
acoperișurile stricate, cel mai probabil, nu îl va interesa nici pe Năstase.
7. VA PROFITA DE ORICE
OPORTUNITATE PENTRU
A PROMOVA INTERESELE
PARTIDULUI
Și, în sfârșit, al șaptelea motiv:
va fi Andrei Năstase un primar
cinstit, nu va finanța din contul
locuitorilor Chișinăului Platforma Demnitate și Adevăr, Jurnal
Trust Media și pe cei care îl duc
spre putere? Se poate presupune
că partenerii Țopa au cam obosit
deja să dea bani pentru proiecte. Și
amintiți-vă: nu se cunoaște cu ce s-a
ocupat Năstase până în anul 2015,
data înființării Platformei pentru
Demnitate și Adevăr, de asemenea,
nu se știe pe ce bani a trăit: conform
declarației, el nu avea venit legal. Îi
face față un astfel de trecut primarului capitalei?
Oleg Volcov,
după materialele ziarului
„Moldavskie Vedomosti”
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CINE ÎL SUSȚINE PE NĂSTASE
ВЫБОРЫ

ATENŢIE
Ei iarăşi s-au consolidat împotriva Chișinăului şi a chişinăuienilor

Iurie
LEANCĂ

Valeriu
MUNTEANU
și Dorin
CHIRTOACĂ
Constantin
CODREANU
Maia
SANDU

Ludovic
ORBAN

Viceprim-ministru pentru Integrare Europeană se află în coaliţie cu Plahotniuc. Fostul
prim-ministru al Moldovei, cel care a alocat
miliardele de lei de la Banca Naţională, care
ulterior au dispărut. După cele întîmplate, a
declarat că a fost un „simplu prim-ministru”.
Şi-a declarat întreaga susţinere pentru Andrei
Năstase în cursa pentru postul de primar de
Chişinău.

Traian
BĂSESCU

Ex-candidat la funcţia de primar de Chişinău din partea liberalilor Ghimpu şi Chirtoacă.
A participat personal la negocierile în încercarea de a-l desemna pe Plahotniuc în funcţia de
prim-ministru, la începutul anului 2016, cînd
protestele au oprit aceste intenţii. În ultimii
zece ani, el şi liberalii s-au aflat în coaliţii şi alianţe pentru integrare europeană. Şi-a declarat
susţinerea pentru Andrei Năstase în turul doi
al alegerilor. Drept răspuns, Năstase a promis
să continue proiectele lui Chirtoacă, dar nu
a concretizat despre care anume este vorba.
Chirtoacă la fel îl susține.

Anatol
ŞALARU

Fostul candidat la funcţia de primar de
Chişinău a adunat, în primul tur al alegerilor,
4,9% din voturi. Un unionist deschis.
Reprezentantul formaţiunii unioniste Partidul
Unităţii Naţionale, condusă de ex-preşedintele
României, Traian Băsescu.
Liderul partidului „Acţiune şi Solidaritate”.
Ex-ministrul Educaţiei. În perioada aflării sale
în postul de ministru al Educaţiei, a închis peste 230 de şcoli şi a disponibilizat peste 8500 de
învăţători din şcoală şi alt personal al instituţiilor de învăţămînt. Ea şi activul partidului său
au legături cu Fundația Soros.
Liderul Partidului Naţional-Liberal din România, la 25-27 martie 2018, cu ocazia împlinirii a
100 de ani de la anexarea Basarabiei la România,
a sosit la Chişinău şi a susţinut o conferinţă de
presă comună cu Andrei Năstase şi Maia Sandu.
Participant la „Marşul Unirii” de la Chişinău, din
25 martie 2018. A declarat că formaţiunea sa îl
sprijină pe Andrei Năstase la funcția de primar
general.

Viorel
CIBOTARU

Oazu
NANTOI

Fostul preşedinte al României, adeptul
lichidării şi anexării Moldovei la România.
Şi-a declarat tot sprijinul şi disponibilitatea
de a coopera „în orice timp” cu Năstase şi
echipa sa, urmărind în exclusivitate propriile scopuri politice.

Liderul Partidului Unităţii Naţionale,
creat la iniţiativa ex-preşedintelui României, Traian Băsescu. Un unionist radical. În
anul 2016 a figurat în cadrul dosarului penal ce viza vînzarea de sisteme de apărare
antirachetă. A figurat în mai multe scandaluri şi dosare privind delapidări din fondul
drumurilor, afaceri cu trenuri româneşti.
Afaceristul din domeniul militar, al transportului şi al drumurilor a declarat despre
mobilizarea partidului său în susținerea lui
Andrei Năstase. Potrivit lui, „Chişinăul nu
trebuie să ajungă pe mîinile PSRM».

Ex-ministrul Apărării, care a tras Moldova în NATO. Liderul Partidului Liberal-Democrat din Moldova, care a preluat acest
post de la Vlad Filat, actualmente aflat în
detenţie pentru delapidări în proporţii deosebit de mari.

În anii 80-90 a fost unul din fondatorii
Frontului Popular din Moldova, a figurat în
toate partidele, îndemnînd de a vota pentru Filat, pe urmă pentru Lupu, Leancă şi
acum pentru Năstase. Încă înainte de turul
I, a îndemnat lumea să voteze pentru Andrei Năstase.

ŞI O MULŢIME DE ”ANALIŞTI” ŞI „EXPERŢI”

ACEŞTIA L-AU SUSŢINUT PE CHIRTOACĂ, FILAT, LUPU ȘI ALIANŢELE PRO „EURO”
www.socialistii.md
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DUMINICĂ

3 iunie 2018
TOŢI LA ALEGERILE

PRIMARULUI CAPITALEI
Ei iarăşi s-au unit împotriva Chişinăului şi a chişinăuienilor. Cei care au jefuit şi
au devastat ţara şi oraşul în ultimii 10 ani. Cei care nu au propus nicio soluţie
pentru problemele chişinăuienilor. Cei care au manipulat în ultimii ani, au
divizat societatea, au inventat „poveşti de groază”, sondaje fictive doar pentru
a vă convinge să nu participați la alegerile care vor avea loc pe 3 iunie.
Astăzi, ei au format un front comun – Platforma „DA” a lui Năstase împreună
cu liberalii Ghimpu şi Chirtoacă, liberal-democraţii lui Filat, unioniştii lui
Băsescu şi partidele de buzunar ale lui Plahotniuc, partidul lui Leancă şi
Şalaru, precum şi liberal-reformatorii Hadîrcă şi Saharneanu, zeci de analişti
plătiţi şi angajaţi şi aşa-numiţii experţi independenţi.

Să le spunem împreună „Ajunge să vă bateţi joc de Chişinău!”.
A venit timpul să întoarcem oraşul chişinăuienilor.

FOARTE IMPORTANT!
Sună persoanele apropiate, prietenii, cunoscuții, vecinii, colegii de serviciu, colegii de
facultate, pe toţi cei care nu sunt indiferenţi faţă de soarta capitalei. Participă la votare
şi îndeamnă-i și pe alții.

Fiecare vot contează. Sîntem mai mulţi. La 3 iunie, vom învinge!
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