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SOCIALIŞTII CONTINUĂ SĂ PROPUNĂ ŞI SĂ ADOPTE 
PROIECTE MENITE SĂ AMELIOREZE VIAŢA CHIŞINĂUIENILOR

MEDICII
DE FAMILIE
ŞI ASISTENTELE 

MEDICALE

CONFORT 
ÎN TRANSPORTUL 
PUBLIC

PROGRAME CU 
DESTINAŢIE SPECIALĂ 
ALE SOCIALIŞTILOR

PROTECȚIEI
drepturilor copiilor

PROTECȚIEI 
SOCIALE

CULTURII

PERSOANE 
CU NEVOI SPECIALE

Fracţiunea Partidului 
Socialiştilor din 
Republica Moldova 
propune dotarea cu 
climatizoare a 50 de 
troleibuze

Noi terenuri de joacă 
pentru copii
Noi terenuri 
sportive
Amenajarea 
curţilor

De ce alegerile în Chişinău 
au fost anulate şi cum 
apreciază acest lucru 
politicienii şi experţii

PROFESORII
6620 de profesori vor primi ajutor 
material în valoare de 500 de lei 
pentru a se pregăti de noul an 

de studii, precum şi compensaţii 
pentru transportul public

VOR BENEFICIA 
DE „ABONAMENTE” 
pentru călătorii cu 
transportul public

SUPLIMENTE SALARIALE
începînd cu 1 iulie
în Chișinău

Programe pentru 
persoane cu nevoi 
speciale, elaborate 
de socialişti

PROGRAMUL DE AUDIENȚĂ 
A CHIŞINĂUIENILOR
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ALEGERILE PRIMARULUI 
DE CHIŞINĂU: 
CE S-A ÎNTÎMPLAT?MUNICIPALI 

ȘI DEPUTAȚII
PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR

DE CĂTRE CONSILIERII

+40%

+40%

+30%
ANGAJAȚII DIN SFERA ANGAJAȚII DIN DOMENIUL

ANGAJAȚII DIN SFERA

Detalii: unde se pot adresa medicii, profesorii, 
educatorii

Lista audierilor şi dezbaterilor publice, 
preconizate pentru luna iulie

Publicăm lista taberelor municipale 
de odihnă pentru copii cu o 
informaţie amplă despre ele

Socialiştii continuă întîlnirile 
cu locuitorii şi conducerea 
suburbiilor

SOCIALIŞTII  DISCUTĂ  CU  CHIŞINĂUIENII 
PROBLEMELE  CAPITALEI

UNDE POATE SĂ SE 
ODIHNEASCĂ COPILUL VARA?

LUCRUL CU SUBURBIILE 
CONTINUĂ
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Datoria noastră este să rămînem alături 
de locuitorii capitalei şi să le soluţionăm problemele
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Ceban: „Datoria noastră este să 
rămînem alături de locuitorii capitalei 
şi să le soluţionăm problemele în limita 
posibilităţilor pe care le avem”
În cadrul unui interviu 
acordat pentru www.
curentul.md, Ion Ceban, 
liderul fracţiunii PSRM 
în CMC, s-a referit la 
situaţia creată după 
invalidarea rezultatelor 
alegerilor primarului 
capitalei. 

C: Dle Ceban, acum 
când lucrurile privind ale-
gerile primarului capitalei 
sunt cât de cât clare, cum 
comentaţi cele întâmpla-
te?

I.C.: Din start am spus că 
decizia de invalidare a re-
zultatelor alegerilor este in-
corectă și are un caracter po-
litic, iar evenimentele ce au 
avut loc în ultima perioadă 
cu referire la acest subiect 
doar au confirmat justeţea 
poziţiei enunţate de mine şi 
de colegii mei. Chiar dacă 
au fost unele încălcări și ele 
sunt cele care sunt, acestea 
urmau să fie constatate. Dar 
aceasta nicidecum nu în-
semna că rezultatele alege-
rilor trebuiau invalidate.

C: Bine, dar invalida-
rea mandatului lui Andrei 
Năstase nu v-a oferit un 
careva sentiment de sa-
tisfacţie, pentru că a fost 
contracandidatul Dvs.?

I.C.: Nu. Eu am spus deja 
că aş fi preferat să-l văd pe 
Andrei Năstase la Primărie, 
unde i-am spus că aveam să-l 
aştept în fiecare dimineaţă. 
Oamenii ar fi avut ocazia să 
se convingă pe viu de capa-
cităţile sale manageriale, de 
capacitatea sa de a le rezolva 
problemele. La rândul meu, 
aşa cum am făcut constant în 
ultimii trei ani, aş fi contri-
buit la soluţionarea proble-
melor oamenilor în măsura 
posibilităţilor pe care le am. 
Locuitorii capitalei ar fi avut 
ocazia să facă o compara-
ţie pe viu între ceea ce ar 
fi propus Năstase şi ce aş fi 
propus eu, între ceea ce ar fi 
făcut Năstase şi ceea ce aş fi 
făcut eu. Mie personal mi-
ar fi fost mult mai avantajos 
să-l văd pe Andrei Năstase 
la Primărie decât în stradă, 
victimizându-se.

C: La un moment dat 
cineva din colegii Dvs. spu-
nea că situaţia creată l-ar 
avantaja pe Andrei Năsta-
se. Nu văd cum, pentru că 
ceea ce i s-a întâmplat e un 
caz fără precedent în isto-
ria RM.

I.C.: Da, acest caz într-
adevăr e fără precedent, dar 
şi ideea la care aţi făcut re-
ferire nu trebuie neglijată. 
Nevalidarea mandatului i-a 
ridicat lui Andrei Năstase 
mingea la fileu. Pe valul 
protestelor, puternic victi-
mizat, el intră direct în cam-
pania electorală a alegerilor 
parlamentare. Aceste decizii 
ale instanţelor de judecată îl 
ajută să-şi mobilizeze parţi-
al electoratul şi orice expert 
în tehnologii politice o să vă 
spună că postura sa actuală 
este mult mai avantajoasă 
în raport cu alegerile par-
lamentare decât dacă ar fi 
fost câteva luni la Primărie 
şi s-ar fi poticnit în soluţio-
narea problemelor capitalei, 

ceea ce inevitabil ar fi con-
dus la o dezamăgire în rân-
durile electoratului său.

C: Bine, dar aceasta 
înseamnă că guvernarea, 
despre care se spune că ar 
sta în spatele acestor deci-
zii judecătoreşti, îl favori-
zează indirect pe Andrei 
Năstase. La ce i-ar servi?

I.C.: Ce e în capul celor 
de la guvernare numai ei pot 
şti. Noi putem doar să ne 
dăm cu părerea şi aici pu-
tem presupune orice: fie e 
vorba de un joc strategic ex-
trem de abil şi de riscant, fie 
de o elementară prostie, de 
miopie politică. Când spun 
joc strategic, am în vedere 
declaraţiile anterioare ale 
celor din Partidul Demo-
crat că au de gând să facă o 
coaliţie de guvernare după 
alegeri cu Andrei Năstase şi 

cu Maia Sandu. Dacă aceste 
declaraţii rămân în vigoare 
(şi ar trebui să-i întrebaţi de 
acest lucru pe cei din PD), 
de ce nu am admite, pur te-
oretic, că PD încearcă să-
şi victimizeze un potenţial 
partener de coaliţie ca aces-
ta să crească în simpatiile 
alegătorilor şi să ia mai mul-
te voturi? În situaţia actuală, 
e clar că, chiar şi unindu-se, 
PD, PAS şi PDA nu au cum 
să obţină mai multe man-
date decât PSRM. Poate că 
de aceea şi încearcă diferi-
te scenarii. Dar, repet, e o 
chestiune pe care trebuie să 
o luăm în calcul măcar şi te-
oretic, pornind de la decla-
raţiile anterioare ale celor 
din PD.

În acelaşi timp, admit şi 
ideea că e vorba de o ele-
mentară miopie politică. 
Când eşti mult timp la pute-
re, pierzi vigilenţa şi începi 
a face prostii. Orice e posi-
bil. Dar aceasta nu anulează 
teza că ceea ce se întâmplă 

îl victimizează pe Andrei 
Năstase şi îl avantajează în 
perspectiva alegerilor par-
lamentare. Vom vedea cum 
vor evolua lucrurile şi vom 
putea face concluzii mult 
mai precise.

C: Dar dacă e un joc 
abil care are în vedere 
viitoarea coaliţie de gu-
vernare, de ce atunci şi 
europenii, şi americanii 
au venit cu critici destul 
de dure pe marginea celor 
întâmplate?

I.C.: Nu văd de ce s-ar 
mira occidentalii de ceea 
ce se întâmplă în Repu-
blica Moldova. Ei ce nu 
au ştiut ce e cu justiţia din 
Moldova sau ce democraţie 
se construieşte aici, inclu-
siv pe banii lor, de la 2009 
încoace?! Noi, socialiştii, 
nu o dată i-am avertizat pe 

occidentali: nu admiteți 
punerea în aplicare a unor 
asemenea precedente, a 
dublelor standarde. Anume 
aceste guvernări au fost și 
sunt dependente financi-
ar și politic direct de Dvs., 
stimaţi europeni, și ați pu-
tea interveni pentru a stopa 
derapajele „istoriei de suc-
ces”. Anume aceste guver-
nări au discreditat noțiunea 

de „european”, 
„democrație” 
și „acquis co-
munitar”. Și 
toate aces-
te lucruri au 
continuat până 
s-a ajuns la 
situația actua-
lă.

C: La un moment dat 
aţi declarat că PSRM a 
avut cel mai mult de pier-
dut de pe urma situaţiei 
create. Ce aţi avut în ve-
dere?

I.C.: La prima etapă, 
PDM nemijlocit, a utili-
zat contestația noastră tot 
împotriva noastră, în pri-
mul rând. Dar dacă nu de-
puneam acea contestaţie, 
membrii noștri ar fi întrebat 
de ce nu am făcut acest lu-
cru. Noi nu puteam proce-
da altfel decât am procedat. 
Iar guvernarea s-a folosit de 
contestaţia noastră în pro-
priile scopuri. A trebuit să 
depunem un efort anume 
pentru a zădărnici planul 
puterii de a ne asocia cu 
ea, de a ne compromite. Nu 
excludem că tentativa de a 
compromite PSRM s-a fă-

cut cu acelaşi scop – de a 
ne diminua şansele noastre 
în alegerile parlamentare şi 
de a spori şansele pro-euro-
penilor. Din fericire, electo-
ratul este suficient de matur 
din punct de vedere politic 
şi nu cade pradă unor astfel 
de trucuri.

Am depus şi un efort 
oarecare, explicându-le oa-
menilor esenţa celor întâm-
plate şi astăzi nimeni nu 
mai crede în basmul pe care 
au încercat să-l promoveze 
unii aşa-zişi actori politici 
şi agenţii lor de intoxicare a 
opiniei publice.

C: Ce veţi face în con-
tinuare?

I.C.: Ceea ce am făcut şi 
până acum şi ceea ce facem 
în fiecare zi – să fim alături 
de oameni, să venim cu so-
luţii pentru problemele lor. 
Imediat după alegeri, ne-am 
reluat activitatea pe linie 
municipală şi practic nu a 
fost zi în care să nu fi venit 
cu propuneri, să nu fi înain-
tat proiecte, să nu fi organi-
zat şedinţe etc. în probleme 
importante pentru oameni. 
Noi am avertizat chişină-
uienii că alegerile vor tre-
ce şi politicienii vor reveni 
la agendele şi la interesele 
lor politice. Din păcate, aşa 
şi s-a întâmplat. În aceas-
tă situaţie, datoria noastră 
este să rămânem alături de 
locuitorii capitalei şi să le 
soluţionăm problemele în 
limita posibilităţilor pe care 
le avem.

Cristina PENDEA, 
jurnalist

CEEA CE AM FĂCUT ŞI PÂNĂ ACUM ŞI CEEA 
CE FACEM ÎN FIECARE ZI – SĂ FIM ALĂTURI 
DE OAMENI, SĂ VENIM CU SOLUŢII 
PENTRU PROBLEMELE LOR

CE VOI FACE ÎN CONTINUARE?  
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ALEGERI

CE SPUN POLITICIENII ȘI EXPERȚII DIN CHIȘINĂU

În cadrul lansării oficiale a 
campaniei lui Năstase, la Chi-
şinău a ţinut un discurs un de-
putat al parlamentului român, 
iar prin transmisiune video au 
vorbit încă doi politicieni din 
străinătate - liderul Partidu-
lui Popular European, Joseph 
Dole, precum şi preşedintele 
Partidului Naţional-Liberal, 
Ludovic Orban. Plus la aceas-
ta, mai mulţi politicieni ro-
mâni au făcut agitaţie deschisă 
pentru Năstase.

Năstase a avut, cel puţin, 4 
ieşiri publice online şi, timp de 
cîteva ore cumulat, i-a îndemnat 
pe chişinăuieni nu doar să iasă 
la alegeri, ci şi, practic, în mod 
direct îi chema să „nu voteze 
pentru candidatul lui Dodon”. 
Anume acest fapt a constituit 
temeiul formal pentru anularea 
alegerilor, cu toate că Ion Ceban 
nu a făcut o astfel de agitaţie în 
ziua scrutinului şi nu este clar 
motivul pentru care a fost şi el 
exclus din alegeri.

Andrei Năstase a mers 
personal la secţiile de votare, 
ceea ce este strict interzis de 
legislaţia electorală. Fiecare 
persoană este în drept să se 
afle la secţia de votare, în 
ziua alegerilor, doar pentru 
a participa la procedura de 
votare. Cu atît mai mult un 
candidat nu trebuie să umble 
pe la secţii, pentru că astfel îi 
împiedică pe cetăţeni să facă 
o alegere liberă.

Nu văd în ce mod decizia judecăţii şi invalidarea alegerilor ar trebui 
să mă afecteze pe mine în calitate de candidat. Logic ar fi ca, atunci 
cînd Năstase a fost exclus din cursă, mandatul să fie în mod automat 
transmis mie. Eu nu am nevoie de o astfel de victorie, dar mă interesea-
ză motivul pentru care am fost exclus din alegeri şi eu? 

Eu cred că principalul beneficiar în această situaţie este anume An-
drei Năstase. El se victimizează. Mari succese la Primărie nu ar fi avut. 
Totuşi eu, contracandidatul său, aş fi preferat să-l văd la Primărie, şi 
nu în stradă. Aș fi preferat să-l văd demonstrînd chişinăuienilor calită-
ţile sale de administrator, de organizator, capacităţile sale intelectuale. 
Cred că în urma acestei situaţii cel mai mult a avut de suferit anume 
PSRM, sesizarea căruia regimul a folosit-o în scopuri proprii. 

Ion Ceban, candidat la funcţia de primar general din partea PSRM 

Aşteptăm de la Sandu şi de la Năstase 
condamnarea politicii anti-ruseşti a guvernării

Valeriu DEMIDEŢCHI, şeful reprezentanţei TASS în Moldova, politolog

Implicarea 
politicienilor din 
străinătate

Agitaţie în ziua 
scrutinului

Vizitele candidatului 
la secţiile de votare

Năstase şi-a început campania 
electorală cu încălcări de lege

Socialiştii au cerut interpretarea 
cazurilor de implicare a 
politicienilor din străinătate şi de 
agitaţie în ziua scrutinului

Instanţa de judecată a emis o decizie 
fără precedent, anulînd rezultatele 
alegerilor, sancţionînd astfel şi pe 

Năstase, şi pe Ceban

Năstase a găsit limbă comună cu PDM 
în lupta împotriva „mafiei ruseşti”

În discursul său de la miting, Năstase a declarat că este 
„primarul tuturor cetăţenilor”. După care a acuzat „ma-
fia rusească” de furtul miliardului! De parcă Filat, Şor, 
Leancă, Drăguţanu n-ar avea nimic cu aceasta! Apropo, 
şi PDM acuză anume „mafia rusească”. Frumos au găsit 
limbă comună nu-i aşa? 

„Opoziţia de dreapta” a început prin revendicarea de 
a recunoaşte alegerile. Şi imediat au trecut la revendicări 

privind recuperarea miliardului pe care tot ei l-au furat, anularea sistemului 
electoral mixt pentru care tot ei au votat în 2013, „eliberarea statului” pe 
care tot ei l-au subjugat încă în anul 2010 printr-o înţelegere secretă. 

Ei nu au nevoie de recunoaşterea mandatului! Ei au nevoie de protest 
pentru a mai prinde la grăsime electorală înainte de alegerile parlamentare... 
Iar Partidul Democrat pur şi simplu le-a oferit un temei pentru protest. Tre-
buie să-ţi ajuţi partenerii. 

Bogdan ŢÎRDEA, deputat în Parlamentul RM, doctor în politologie  

Năstase a chemat vorbitorii de limbă rusă la consolida-
re. Un îndemn bun. Totuşi, atunci cînd ai de-a face cu po-
liticienii, nu trebuie să uiţi principala lege de comunicare 
cu un afacerist – urmăreşte-i nu vorbele, ci acţiunile... 

Acum aşteptăm de la Sandu şi Năstase revendicări ofi-
ciale privind anularea hotărîrilor dubioase ale CC cu pri-
vire la limba rusă, restricţionarea posturilor de televiziune 
ruseşti, încetarea deportărilor jurnaliştilor şi persoanelor 

publice din Rusia. Dar şi o apreciere a altor măsuri faţă de Rusia, comise în 
ultimii ani de guvernare pe care opoziţia noastră o numeşte drept „dictatură 
şi mafie”. Cred că astfel de gesturi ar servi cea mai bună dovadă a „uni-
tăţii” dintre popor şi partid. În caz contrar reiese că avem o „mafie” cam 
deocheată – împotriva opoziţiei de dreapta acţionează prost, iar împotriva 
Rusiei – bine?

NĂSTASE TREBUIA EXCLUS 
DIN ALEGERI ÎNCĂ ÎN PRIMUL TUR
Preşedintele Moldovei, Igor Dodon, a calificat anu-

larea rezultatelor alegerilor primarului general de Chi-
şinău drept un „precedent periculos” şi un exemplu de 
„justiţie selectivă”.

„Este cert că unul din candidaţi, Năstase, a încălcat 
legea şi este cert că a făcut-o intenţionat, crezînd că 
nu va cîştiga şi dorind să se victimizeze”, a specificat 
Dodon.

O încălcare a fost şi agitaţia electorală cu implica-
rea cetăţenilor străini. Igor Dodon este convins că legea 
care interzice astfel de acţiuni a fost adoptată împotriva 
sa, pentru ca „Dodon cu Putin să nu vină la alegeri”.

Potrivit lui Dodon, Năstase trebuia să fie exclus 
încă din primul tur al alegerilor, la fel cum a fost în ca-
zul candidatului partidului „Şor”, Reghina Apostolova. 
„După aceasta urmau să aibă loc alegeri repetate şi Ion 
Ceban devenea primar. De ce au fost excluşi ambii? 
Iată de ce afirm că este vorba despre o justiţie selecti-
vă”, a declarat Dodon.

STANDARDE DUBLE
Este evident că înfăptuirea unor acţiuni similare 

din partea lui Ion Ceban faţă de legislaţia electorală 
s-ar fi soldat cu excluderea lui din cursa electorală 
chiar a doua zi. Cu Năstase aşa ceva nu s-a întîmplat.

Şi toată lupta celor de dreapta este de ochii lu-

mii. Pe ei, cei de dreapta, Occidentul oricum îi va 
„căsători”.

CINE ESTE BENEFICIARUL DECIZIEI
S-a spus în repetate rînduri şi acest lucru este recu-

noscut de majoritatea experţilor – situaţia creată este 
avantajoasă anume pentru Andrei Năstase şi democraţi.

REACŢIA OCCIDENTULUI
Reacţia partenerilor europeni şi americani ai Mol-

dovei vizavi de anularea rezultatelor alegerilor în 
Chişinău a fost numită de Dodon drept „fără dinţi şi 
superficială”.

„Au dat din deget, chipurile „vai-vai-vai, nu se 
poate”. Dar, ăstora le poţi arăta din deget mult şi bine 
— ţi l-or muşca. […] Occidentul trebuie să recunoască 
că aceștea-s „nătărăii” lor. Cine i-a susţinut în tot acest 
răstimp?”, a întrebat Dodon.

„Occidentul nu vrea și nu va penaliza Guvernul 
de la Chișinău. În caz contrar, cu cine Maia Sandu 
şi Andrei Năstase vor face coaliţii? Ei lasă o portiță 
deschisă pentru PDM şi Plahotniuc ca după alegerile 
parlamentare să fie creată o coaliţie împotriva socia-
liştilor şi împotriva lui Dodon. Dar Maia Sandu și An-
drei Năstase fie nu înțeleg acest lucru, fie fac show în 
PMAN”, a declarat Preşedintele ţării.

În opinia sa, europenii au „înghiţit” invalidarea re-
zultatelor alegerilor.

DESPRE PROTESTE
Igor Dodon este convins că 

scopul adevărat al protestelor 
Maiei Sandu şi ale lui Andrei 
Năstase este să ridice valul 
înainte de alegerile parla-
mentare.

„Eu cred că și An-
drei Năstase și Maia 
Sandu sînt bucuroși 
că n-au primit pri-
măria. Plahotniuc 
le-a făcut o favoare 
– ei nu-și fac griji 
să facă regulă în Primărie, nu trebuie să lupte cu ploi-
le”, este convins preşedintele.

Şeful statului a adăugat că liderii actualelor proteste 
sînt „aceiaşi oameni care au avut afaceri cu Plahotniuc, 
au fost în coaliţie cu Partidul Democrat şi au fost în 
această perioadă ambasadori, miniştri, primari şi „jur-
nalişti independenţi”.

„Unde au fost aceşti lideri de proteste atunci cînd 
s-a furat miliardul? Votau împreună cu PDM ca Sandu 
sau erau ambasadori pe undeva. Timp de nouă ani la 
guvernare au fost şi „galbenii”, şi „verzii”, şi „albaş-
trii” şi cei „azurii”. Şi acum ei strigă „Ciuma roşie”?”, 
a declarat Dodon.

INVALIDAREA REZULTATELOR ALEGERILOR – UN REZULTAT AL GUVERNĂRII EUROUNIONIŞTILOR
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INIȚIATIVE

PROFESORII 6620 de profesori vor 
beneficia de un suport 
material pentru a se pregăti de 
începutul noului an de studii

Dacă, ante-
rior, profesorii 

procurau materiale 
didactice necesare 
din banii proprii, 

în acest an banii în 
aceste scopuri, da-

torită iniţiativei soci-
aliştilor, vor fi alocaţi 

de municipalitate.
Astfel, 6620 de pro-

fesori vor beneficia de o 
alocaţie a cîte 500 de lei din 

fondurile municipale pentru 
procurarea materialelor didac-
tice şi a rechizitelor de cancela-
rie pentru noul an de studii. 

O iniţiativă în acest sens a fost 
prezentată de consilierii-socialişti  
în cadrul unei şedinţe a CMC. 
Proiectul a fost sprijinit de majori-
tatea consilierilor. Astfel, în acest 
scop vor fi alocate 4 milioane 220 
mii de lei. Ion Ceban a menționat 
că anul viitor cuantumul alocaţiei 
unice pentru cadrele didactice va 
fi majorat pînă la 1000 de lei.  

– Profesorii nu trebuie să pro-
cure pe cont propriu necesarul 
pentru activitatea didactică pe 
care o desfăşoară, a explicat soci-
alistul.

SOCIALIŞTII CONTINUĂ SĂ IMPLEMENTEZE PROIECTE 
PENTRU AMELIORAREA VIEŢII CHIŞINĂUIENILOR

6620
500

DE PROFESORI

DE LEI

Profesorii vor primi cîte 
500 de lei din bugetul 
municipal pentru 
achiziţionarea materialelor 
didactice şi a rechizitelor 
de cancelarie pentru noul 
an de studii. De asemenea, 
aceste mijloace vor putea 
fi folosite la discreția 
personală și pentru alte 
necesități

Socialiştii iniţiază proiectul-pilot 
de implementare a „agendelor 
electronice” în toate şcolile din 
Chişinău.

AGENDELE ELECTRONICE

Datorită acestora, părinţii vor putea 
să afle notele copiilor lor, observaţiile 
şi avizele din partea profesorilor, dar 
şi să urmărească la ce oră copiii vin şi 
pleacă de la şcoală, în regim online şi 
prin intermediul telefonului celular

500 DE LEI ŞI 70 DE LEI pentru fiecare profesor vor fi transferate pe card 
de către Direcţia Educaţie în baza listelor prezentate de administraţiile tuturor 
liceelor. Metoda de achitare – identică celei salariale.

UNDE NE ADRESĂM? ?CUM PRIMIM SUPLIMENTUL?

Posibilitatea de a vedea 
ce se întîmplă la şcoală

Agendele electronice – 
o inovaţie necesară

Este îmbucurător faptul că 
noi, profesorii, nu am fost daţi 
uitării!

Agendele electronice în-
seamnă un plus, fără îndoia-
lă. Şi pentru copil, şi pentru 
învăţător, şi pentru părinţi. 
În primul rînd, există posibi-
litatea de a urmări în regim 
permanent evenimentele din 
viaţa socială a copilului. În 

al doilea rînd, pentru copil este mai simplu 
să urmărească orarul sau tema pentru aca-
să, folosind gadgetul, or, tot felul de tablete, 
smartphoane, laptopuri au devenit demult 
un element obişnuit în uzul cotidian. În fine, 
dacă doriţi să ştiţi părerea mea – sînt „pro”. 
Afară este secolul XXI. 

Ludmila Tatarciuc

În prezent, profesia de 
învăţător este dintre cele 
mai marginalizate. Nu este 
destul că sîntem disponibi-
lizaţi în permanenţă, că din 
salariile pe care le avem ne 
putem asigura doar necesa-
rul de produse alimentare, 

să achităm comunalele şi să ne îmbrăcăm, 
anual au loc modificări substanţiale ale cur-
riculei… Cît priveşte careva suplimente sau 
prime‚ am şi uitat cînd le-am avut ultima 
dată. Am fost plăcut surprinsă cînd am aflat 
despre decizia consilierilor de a ne aloca bani 
pentru materiale didactice, pentru articole de 
birou. A fost plăcut, că și-au amintit de noi.

Irina Ponomarenco

Îmi imaginez cum 
ar trebui să arate - un 
jurnal electronic. Noi, 
generația noastră, ne-
am obișnuit deja cu cal-
culatoarele, cu cele mai 
noi tehnologii, cu Inter-
netul.

În orice caz, este mai 
convenabil decît un jur-
nal de hârtie, care ade-

sea este or pierdut, or utilizat în alte scopuri. 
Acest proiect ar trebui extins în toate școlile 
din republică, nu doar la Chișinău. Vom lucra 
în această direcție.

Vasile Bolea

Ajutorul pentru pedagogi 
este util şi oportun

Putem vorbi mult şi bine 
dacă este mult sau puţin 
500 de lei, dar, cunoscînd 
situaţia complicată în care 
se află, în prezent, buge-
tarii, în special pedagogii, 
cred că acest ajutor nu va 
fi de prisos. Caietele, ma-
pele, articolele de cancela-
rie – s-ar părea că este un 
mărunţiş, dar, dacă e să stai 
să socoteşti bine, în final se 
acumulează o sumă palpa-
bilă, pentru care, de acum 
încolo, profesorii nu vor 
mai avea bătaie de cap. Oleg LIPSKII

Socialiştii 
în Consiliul 
Municipal

1
Au găsit bani 
în buget

2 Au pregătit 
şi au prezentat 
proiecte de decizie 
ale Consiliului 
Municipal

3 Au fost susţinuţi 
de colegii din 
Consiliul Municipal 

4 Proiectele 
au fost aprobate 
la şedinţa 
Consiliului 

către începutul noului an de studii
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Dacă ne dorim o ţară sănătoasă, 
trebuie să modernizăm medicina

Compensaţiile pentru călătoriile cu transportul 
public – este bine, dar totuşi este puţin

Noi, medicii, la fel ca şi toţi bugetarii în general, 
sîntem în prezent într-o situaţie foarte dificilă. S-ar 
părea că, dacă vă doriţi o ţară sănătoasă, achitaţi sa-
larii decente, oferiţi posibilităţi de a activa şi de a trăi 
decent acasă… Dar, din păcate, nu este să fie aşa. Gu-
vernul are o altă părere.

Abonamentul pentru transport este pentru mine o 
surpriză plăcută şi o excepţie, care, totuşi, oferă prilej 
de optimism.

Mariana ARAPAN

Profesia de medic se consideră una dintre cele mai 
dificile şi onorabile. Zilnic, sîntem datori să luptăm pen-
tru viaţa şi sănătatea oamenilor. Spre regret, nivelul de 
salarizare din ţară condiţionează exodul de specialiști. 
Compensațiile pentru călătoriile cu transportul public 
sînt un bine, dar, totuşi, sînt insuficiente. În orice caz, 
este un gest bun din partea municipiului.

Elena CONDREA 

Medicii şi asistentele medicale de familie vor primi 
abonamentele pentru transportul public la locul 
de muncă, în conformitate cu listele perfectate şi 
aprobate de administraţiile Asociaţiilor medicale 
teritoriale angajatoare. 

UNDE APELĂM ?

ASISTENŢI PERSONALI
300 de asistenţi personali vor fi angajaţi. 

Totodată, la iniţiativa fracţiunii PSRM, 300 
de asistenţi personali pentru persoane cu ne-
voie speciale vor fi angajaţi în cîmpul mun-
cii. Consilierul PSRM, Eugenia Ceban, care 
a prezentat iniţiativa în cauză, a menţionat 
că la ora actuală, în Chişinău, mai bine de 
7000 de persoane sînt țintuite la pat datorită 
dizabilităților fizice. Consilierul a îndemnat 
să fie susținuți cei care au nevoie cel mai mult 
de asistenţă, prin angajarea oficială a 300 de 

asistenţi personali pentru aceste persoane, 
specificînd că în calitate de asistenţi ar putea 
figura rudele acestora, avînd un salariu ofici-
al cu deduceri la fondul social. Aceste rude și 
așa au gijă de apropiații săi, dar pînă în pre-
zent o făceau fără remunerare.

Menţionăm că această inițiativă a fost una 
din promisiunile electorale ale socialiştilor. 
Anul trecut, la iniţiativa fracţiunii Partidului 
Socialiştilor din Consiliul Municipal, au fost 
angajaţi 600 de asistenţi sociali.Radu Groparu

Din partea mea şi a soţiei, 
mulţumesc pentru ajutorul binevenit

Este mai bine să fii sănătos şi bogat decît bolnav şi sărac. 
Din păcate, nu le reuşeşte tuturor. Cînd m-am îmbolnăvit, so-
ţia a fost cea care a fost nevoită să aibă grijă de mine, conco-
mitent lucrînd pentru ambii. Bineînţeles, banii dispăreau „ca 
pe apa sîmbetei”. De aceea, posibilitatea de a obţine un ban în 
plus prin angajarea în calitate de „asistent personal”, avînd şi 
salariu pentru aceasta, este o variantă salutabilă. Sper foarte 
mult că într-un final mă voi face bine, totuşi, pînă atunci, sînt 
recunoscător oamenilor care s-au gîndit la un ajutor atît de 
potrivit. 

7438
DE PERSOANE

COMPENSAȚII
PENTRU TRANSPORT

Remuneraţi de la bugetul municipal pentru 
a îngriji persoanele bolnave, ţintuite la pat

DE NOI ASISTENŢI 
PERSONALI300

MEDICII COMPENSAŢII 
PENTRU TRANSPORT

Compensaţiile pentru transport pentru 7348 de 
pedagogi şi lucrători medicali. Plus la aceasta, so-
cialiştii au obţinut alocarea unei compensaţii lunare 
pentru călătorii cu transportul public pentru 7438 de 
persoane. Pentru cadrele didactice şi educatorii de la 
grădiniţele de copii cuantumul acesteia va constitui 
70 de lei, iar pentru medicii de familie şi asistentele 
medicale – 360 de lei. Categoriile vizate vor primi 
compensaţiile menţionate începînd cu 1 septembrie, 
curent.

Să îngrijeşti un om bolnav este o muncă grea, 
care-ţi răpeşte foarte mult timp

Îngrijesc de verişoara mea timp de aproape trei ani. Nu 
am de unde să angajez pe cineva, să-i achit pentru lucru. 
În acelaşi timp, cred că toţi conștientizează că să ai grijă 
de un om bolnav este o muncă grea, care-ţi consumă foar-
te mult timp, de aceea de multe ori m-am gîndit să găsesc 
o infirmieră.

Acum, cînd a apărut posibilitatea de a angaja pe cineva 
din mijloace municipale, am renunţat la această idee şi voi 
continua să-mi ajut vara, iar banii îi voi folosi pentru me-
dicamente pentru ea. Un folos şi pentru ea, şi pentru mine. 
Este o posibilitate pe care o datorez deciziei Consiliului 
Municipal şi socialiştilor. Deci, în zadar nu am votat pen-
tru ei. Am vrea foarte mult ca problema privind îngrijirea 
persoanelor bolnave să fie soluţionată în complex.

Ana VASILIEVNA

70 lei pentru profesori
şi lucrătorii școlilor

360 lei pentru medicii 
de familie și asistentele 
medicale

COMPENSAȚII 
PENTRU TRANSPORT

Dinari COJOCARU

Compensaţiile pentru transport - 
un sprijin bun pentru medici

Compensaţiile pentru transport – un su-
port bun pentru medici. Ajutorul lunar pentru 
călătoriile cu transportul public este o surpri-
ză neaşteptată, dar, fără doar şi poate, plăcută 
pentru medicii care activează în municipiu. 
Nu spun că salariul medicului ar fi prea mare 
şi nu fiecare este în stare să-şi permită un au-
tomobil personal. Troleibuzele, microbuzele, 
drumul spre serviciu, pe urmă acasă... Cu 
această compensaţie de transport este o eco-
nomie bună pentru bugetul familial. 

pentru îngrijirea persoanelor grav bolnave. 900 de unităţi de personal la iniţiativa PSRM
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PERSOANELE CU NEVOI 
SPECIALE

Au fost alocaţi banii necesari pentru montarea, în Primărie, a unui 
ascensor şi a rampelor pentru persoane cu nevoi speciale

A fost aprobat încă un proiect PSRM în 
sprijinul unei categorii speciale de locui-
tori ai capitalei, care a figurat în progra-
mul candidatului partidului la funcția de 
primar, Ion Ceban. Acesta prevede monta-
rea, în clădirea Primăriei, a unui ascensor 
special, datorită căruia chişinăuienii cu 
nevoi fizice speciale vor putea, în sfîrşit, 

să participe la şedinţele CMC şi să 
vină în audienţă la primarul gene-
ral de Chişinău, ceea ce, la mo-
mentul actual, este imposibil. 

– Este o situaţie inacceptabilă 
cînd persoanele în cărucioare stau la 
parter şi aşteaptă să coboare cineva 

la ele. Aceşti oameni au aceleaşi drep-
turi cu alţi cetăţeni de a participa la acti-

vitatea autorităţilor publice locale, a spe-
cificat consilierul PSRM, Eugenia Ceban. 
Menţionăm că în cei 3 ani ai mandatului 
actualului Consiliu Municipal, fracţiunea 
PSRM a prezentat cele mai multe iniţiati-
ve de orientare socială în sprijinul diferi-
tor categorii de locuitori ai municipiului.

INIȚIATIVE

DE ANGAJAŢI AI DIRECŢIEI MUNICIPALE 
PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI471

LA SALARIU

MILIOANE LEI
1,72

+30%
SUPLIMENT 

LA SALARIUL DE BAZĂ 
PENTRU ANGAJAŢII DIRECŢIEI MUNICIPALE 

PENTRU PROTECŢIA 
DREPTURILOR COPILULUI 

+30%
LA SALARIU

Suplimentele reprezintă un prim pas, 
care poate schimba situaţa în totalitate!

Viitorul ţării poate fi salvat doar salvînd 
copiii!

Suplimentele salariale – un adaos plăcut 
şi necesar!

Din cauza salariilor joase, 
din sistem pleacă persoanele 
care ar fi putut schimba situ-
aţia spre bine în mod radical. 
Suplimentele ar putea însemna 
acel prim pas care ar stopa exo-
dul specialiştilor. Şi aceasta, la 
rîndul său, va influenţa între-
gul tablou din acest domeniu, 
în municipiu la general.

Activez într-un centru de asistenţă 
pentru copiii rămaşi fără tutelă părin-
tească. Este o muncă grea şi responsa-
bilă. Nu toată lumea rezistă, în primul 
rînd din cauza salariilor mizere. Cei 
mai buni specialişti din această sferă 
părăsesc ţara.

Adoptarea de către Consiliul Mu-
nicipal a deciziei privind suplimente-
le salariale va fi pentru noi un suport 
– fie nu prea mare, dar foarte necesar!

Copiii sunt viitorul ţării. Din 
păcate, atitudinea statului şi a ora-
şului faţă de acest viitor, faţă de 
problemele copiilor nu este cea 
mai bună. Şi salariile specialişti-
lor sunt un indicator elocvent în 
acest sens. Suplimentele oferite 
de CMC, poate, nu vor rezolva 
problema în totalitate, totuşi re-
prezintă un mare pas înainte.

Vera GREBNEVA Natalia IOVU Tatiana MACOVEI

Ieşirile la iarbă verde pentru persoanele 
imobilizate vor deveni o realitate!

Valentina AMPILOGOVA Nadejda BANARI Ion BARGAN

Autorităţile municipale vor deveni mai 
accesibile pentru noi!

Dizabilitatea nu este temei pentru 
ignorare!

Pentru noi, persoanele 
imobilizate, care se deplasea-
ză cu căruciorul, era imposibi-
lă odihna în cel mai bun parc 
din Chişinău – Valea Morilor. 
După decizia Consiliului Mu-
nicipal privind montarea ram-
pelor pe scara din parc, noi, în 
sfîrşit, ne putem bucura de na-
tură şi aerul curat din această 
perlă a oraşului.

Pentru o persoană în cărucior, 
Chişinăul reprezintă o interminabilă 
linie de tot felul de obstacole. To-
tuşi, observ că situaţia a început să 
se schimbe spre bine. Un exemplu 
elocvent îl reprezintă sediul Primă-
riei, unde, anterior, puteai nimeri cu 
căruciorul doar printr-o minune. De-
acum încolo poţi intra în sediu pen-
tru a merge în audienţă la funcţiona-
rii municipali. Începutul a fost pus!

Într-adevăr, practic toate 
partidele nu contenesc să vor-
bească despre ajutor persoane-
lor cu dizabilităţi, totuși, după 
cum vedem, cel puţin la nive-
lul Chişinăului, la Primărie, 
toate iniţiativele despre care 
aflăm, au fost înaintate de so-
cialişti. Le mulţumim pentru 
acest efort.

Adrian LEBEDINSCHI

Odată cu apariţia rampelor, 
am făcut un pas spre civilizaţie

Mereu m-am mirat de faptul că, prac-
tic în orice oraş european și din CSI, pe 
care l-am vizitat, în clădirile unde îşi au 
sediul instituţiile publice, oricînd poţi 
accede prin cea mai simplă pentru tine 
modalitate: pe propriile picioare, spriji-
nit în cîrjă, şezînd în cărucior. Iar la noi, 
la Chişinău, pentru a intra în Primărie, 
trebuie să fii o persoană foarte sănătoa-
să. Sau deloc să nu umbli pe acolo, scop 
spre care și tindeau, probabil, funcţiona-
rii noştri... Problema trebuie soluționată 
în ansamblu și noi o vom face.
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SUPLIMENT SALARIAL PENTRU 
ANGAJAŢII DIN DOMENIUL CULTURII 

SOCIALE

DE ANGAJAŢI 
DIN DOMENIUL CULTURII772

LA SALARIU

MILIOANE LEI
3,1

+40%
SUPLIMENT 
LA SALARIUL DE BAZĂ 

PENTRU ANGAJAŢII 
DIN DOMENIUL CULTURII

+40%
LA SALARIU

Consiliul Municipal i-a sprijinit 
pe angajaţii din sfera culturii
Socialiştii au elaborat şi au promovat 

prin intermediul Consiliului Municipal un 
supliment salarial pentru angajaţii din do-
meniul culturii, ai teatrelor, bibliotecilor şi 
altor instituţii municipale din acest dome-
niu.

După cum a menţionat Ion Ceban, în 
timpul prezentării proiectului corespun-
zător în şedinţa Consiliului Municipal, 
această sferă este foarte vulnerabilă, iar din 

cauza salariilor mizere foarte multă lume 
pleacă din ea, ceea ce influenţează nega-
tiv situaţia. Chişinăul poate şi trebuie să 
rămînă nu doar o capitală culturală, ci să 
mai fie şi un centru de dezvoltare a unei bo-
gate culturi teatrale şi muzicale a poporului 
moldovenesc multietnic.

Proiectul de sprijinire a angajaţilor din 
cultură, propus de Ion Ceban, a fost adop-
tat de Consiliul Municipal în unanimitate.

ANGAJAȚI
AI SFEREI SOCIALE1292

LA SALARIU

MILIOANE LEI
4,16 

+40%
SUPLIMENT LA SALARIUL DE BAZĂ 

PENTRU ANGAJAŢII 
DIN SFERA SOCIALĂ

+40%
LA SALARIU

Am vrea să credem că cei din CMC şi-au adus 
aminte de cultură nu pentru ultima dată

Adaosurile la salariu ar putea fi o bună motivare pentru noi, angajaţii din 
cultură!

Mulți ani din viaţă i-am dedicat 
activităţii teatrale. Cu toate acestea, 
cu anii, în pofida dragostei enorme 
pentru meseria pe care am ales-o, tot 
mai des mă vizitează gînduri triste. 
Chiar şi dragostea colosală pentru 
artă nu poate să ascundă situația 
deplorabilă în care se află oamenii 
de artă din Moldova. Îmi pare bine 
pentru colegii de breaslă şi sper că nu 
este primul supliment pentru ei.

Chişinăul poate şi trebuie să devină un centru al culturii şi turismu-
lui în Moldova. Dar, pentru aceasta, în sfera dată trebuie să fie şi forţe 
noi, tinere, care ar fi călăuzite de specialişti şi angajaţi din cultură 
cu o vechime de muncă de zeci de ani. Din păcate, bănuţii pe care îi 
primesc lucrătorii de la biblioteci, teatre şi alte instituţii de acest gen 
reprezintă o bătaie de joc nemeritată. Pentru prima dată în mai mulţi 
ani, Primăria şi-a adus aminte de cei care îmbogăţesc imaginea cultu-
rală a capitalei. Am vrea ca aceste suplimente, propuse de socialişti, 
să poarte un caracter permanent şi să fie mai consistente. Nu de 30-
40%, ci o creştere a salariului de două-trei ori. Oricum, mulţumim şi 
pentru aceasta.

Silvia GRIGORIEVA Petru PALAMARCIUC

Suplimentele salariale pentru angajaţii 
din domeniul culturii înseamnă, mai întîi 
de toate, grijă pentru cultură la general

Capitala înseamnă nu doar Parlament 
şi Preşedinţie, ministere şi Guvern, ci şi 
instituţii de cultură, teatre, biblioteci, mu-
zee. Fără acestea Chişinăul nu poate pre-
tinde la titlul de oraş principal al ţării, iar 
Moldova – la statut de ţară, în genere. Iar 
păstrarea acestor muzee, teatre, biblioteci 
depinde direct de nivelul de finanţare. In-
clusiv de banii pentru salariile angajaţilor 
din acest domeniu. Dacă vom face acest 
lucru –  vom păstra cultura.

Vlad BATRÎNCEA

Pentru angajaţii sferei 
sociale suplimentele 
vor fi o salvare

De fapt, situaţia 
actuală a angajaţilor 
din sfera socială este 
deplorabilă. Acum, 
cu aceste suplimente, 
sînt convins, situaţia 
li se va ameliora pu-
ţin. Şi noi, socialiş-
tii, nu trebuie să ne 
oprim aici. Trebuie 

să insistăm pe noi majorări, supli-
mente şi adaosuri!

Grigore NOVAC
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Din numele întregii noastre curţi aduc 
mulţumiri pentru terenul de joacă

În locul băltoacelor 
şi noroiului, acum avem 
un teren nou pentru copii

Poţi sta liniştit – 
noile terenuri de joacă 
sînt sigureSînt foarte recunoscătoare socialiştilor 

pentru terenul de joacă pentru copii, care a 
fost montat în curtea noastră. Mai înainte 
eram nevoită să merg cu copilul în curtea ve-
cină pentru ca să poată să se joace. Era nevoie 
să-l supraveghez. Acum este mult mai simplu. 
Este foarte plăcut că, în ciuda alegerilor şi 
agitaţiei, pentru noi, locuitorii simpli ai Chişi-
năului, continuă să se facă lucruri importante 
şi utile. Din numele întregii noastre curţi spun 
mulţumesc!

Elena Ciubot, 27 de ani

Pînă nu demult, în curtea noastră, din toate 
distracţiile pentru copii existau doar băltoace-
le şi noroiul. Iar acum avem un teren de joacă 
nou-nouţ, comod pentru agrementul copiilor. 
Nu ştiu cum să mulţumesc pentru aşa un cadou 
plăcut – pînă acum, seara sau şedeam cu copi-
lul acasă, sau mergeam să ne plimbăm undeva, 
iar acum este destul să ieşim în curte. Şi pentru 
mine este mai uşor, şi copilul are unde se juca.

Ana-Maria Spînu, 24 de ani

Pe vremuri, în curtea noastră a existat un teren 
de joacă pentru copii. Ce-i drept, era cam vechi, 
nici nu mai ştiu în ce an a fost montat. Soţia, 
atunci cînd ieşea cu fiica la plimbare, mereu era 
nevoită să stea alături de copil pentru a-l feri de 
orice primejdie. Un tobogan vechi cu o scară ru-
ginită, copilul nu era lăsat să se apropie de acesta. 
Se juca numai în nisipieră. Acum, aşa probleme 
nu mai există şi putem fi liniştiţi pentru copil.

Sergiu Rădunescu, 31 de ani

Socialiştii au insistat pe achiziţionarea, pentru 
necesităţile întreprinderii Autosalubritate, a 12 auto-
speciale pentru evacuarea deşeurilor. Informaţia re-
spectivă a fost confirmată de preşedintele fracţiunii 
socialiştilor din CMC, Ion Ceban. Achiziţionarea teh-
nicii se va realiza parţial din mijloace bugetare, și par-
ţial – din împrumutul de 7 mln. lei, acordul de rambur-
sare a căruia va fi semnat pentru o perioadă de trei ani.

La momentul de față la balanţa întreprinderii se 
află maşini uzate, care deseori se defectează, iar re-
paraţia lor costă scump: 94 de vehicule, dintre care 
52 sînt destinate pentru evacuarea deşeurilor, cele-
lalte fiind folosite pentru deservirea poligoanelor de 
deşeuri. Termenul de exploatare la majoritatea cami-
oanelor este deja de 10 ani.

12 AUTOGUNOIERE NOI

PROGRAMUL CU DESTINAȚIE SPECIALĂ 
„TEREN DE JOACĂ ÎN FIECARE CURTE” CONTINUĂ

La începutul lui iulie, după mai multe obstacole 
de ordin birocratic, Primăria, într-un sfîrşit, a 
selectat agentul economic pentru construcţia 
terenurilor de joacă, astfel procesul este reluat.
Toate întrebările referitor la lucrările ce urmează 
să aibă loc sau au loc pe adresa Dvs., dar şi toate 
pretenţiile privind calitatea lucrărilor le puteţi 
adresa la telefonul fracţiunii socialiştilor în 
Consiliul Municipal: 022 201 545 

Programul socialiștilor continuă. 50 de terenuri au fost instalate în prima jumătate 
a anului, iar peste 700 de terenuri urmează să fie montate în cea de-a doua 
jumătate a anului 2018.

PROGRAME CU DESTINAŢIE SPECIALĂ ALE SOCIALIŞTILOR

Noi, socialiştii, am anunţat anul trecut despre programul prioritar 
„Teren de joacă pentru copii în fiecare curte din Chişinău”. 50 de 
astfel de terenuri au fost deja date în exploatare. Alte 100 de 
adrese au fost examinate de comisia GCL pe care o conduc. A  
fost desfășurat un tender și deși au existat anumite terciversări 
din partea Primăriei, în viitorul apropiat lucrările vor fi inițiate şi 
terenurile vor apărea pe următoarele adrese.

Alexandru COMAROV,
Preşedintele comisiei pentru GCL din cadrul Consiliului 

Municipal, consilier PSRM

LA CHIŞINĂU, ESTE RENOVATĂ TEHNICA PENTRU EVACUAREA DEŞEURILOR

Str.Cuza Vodă,7/1
Str.Muncești,782/2
Str.Muncești, 814
Str.Independenței, 14/4
Str.Hristo Botev,7/1
Str.Trandafirilor,15
Str.Trandafirilor, 31/7
Str.Dacia,38/8
Str.Cuza Vodă,15/1
Str. Cuza Vodă,17/4
Str.Pandurilor,70/1
Str.Dacia,16/2
Str.Cuza Vodă, 14
Str.Teilor,6
Str.Pandurilor,21
Str.Dacia,3/2
Str.Dacia,21
Str.Dacia,16/2
Str.Cetatea Albă,143
Str.Botanica Veche, 43/1
Str.Zelinski,5/2
Str.Independenței, 24/1
Str.Dacia, 14
Str.Zelinski,26/2
Str.Dimineții,63/2
Str.Muncești,56
Str.Zelinski,12

Str.Gagarin,7
Str. Negruzzi,6
Str.Cantemir,5
Str.Alexandri,17
Str. Hîncești,60/1,60/2,60/3
Str.Lech Kacinski,10/2
Str. Academiei,15/2
Str.Drumul Viilor,43
Str. Sciusev,55
Str.Ialoveni,102/1
Str.Asachi,53/1
Str.Negruzzi,5
Str.Izmail,92/1
Str.Văleni întersecția cu Vălcele
Str.Asachi,71/3
Str.Asachi,71/7
Str.Dokucaev,2,2/1-2/4
Str.Izmail,98/2
Str.Albișoara,12-str.Iz-
mail,108/2
Str.Pușkin,50-50A
Str.Mircești,22/2

Str.N.M.Spătaru,5-P.Zadni-
pru,18,18/1,18/2
Str.M.Sadoveanu,4/7
Str. Alecu Russo,18/1
Str. Igor Vieru,18
Str. M.Sadoveanu,2/3
Str. Ginta Latină,5,5A,5B
Str. M.Sadoveanu,6
Str. Alecu Russo,63/4-bd.
Mircea Cel Batrîn,7
Str. Alecu Russo,55/1
Str. Voluntarilor,4
Str. Igor Vieru,19
Bd.Mircea Cel Batrăn,17
Bd. Mircea cel Batrin 27/1, 
27/3
Str. Ginta Latina 23 , N.M. 
Spataru 1
Bd.Mircea Cel Batrăn, 5/2
Str. Maria Dragan,1
Str. Voluntarilor, 16/1, 
16/2, 16/3
Str. Alecu Russo, 55/4
Bd. Mircea Cel Batrăn, 
31/1, 31/3
Str. Alecu Russo, 55- str. 
P.Zadnipru, 4/1
Str.Grigore Vieru, 9,11-str.
Mircea Cel Batrăn,25

Str.Moscovei, 13/2-15/1
Str.Bogdan Voievod, 6/1
Str.M.Basarab, 9/2-N.Dimo, 
27/1
Str.N.Dimo, 22
Str.Miron Costin, 14
Str.Miron Costin, 20
Str.Grădinilor, 23
Str.Cahul, 8/2
Str-la Studenților, 7/1
Str.Gh. Madan, 46/3
Str.Pajurii, 11
Str.Albișoara, 80/6
Str.Albișoara, 84/3
Str.Miron Costin, 2
Bd. Moscovei, 11/4
Str-la Studenților, 2/1
Str. G.Vieru, 22/4
Str.N.Dimo, 9/1-9/2
Str. Aerodromului,2
Str.N. Dimo, 9/1-9/2
Bd.Moscovei,20/2-20/3-20/4

Str.V.Lupu, 19
Str.Alba Iulia 192
Str.Alba Iulia 184
Str.Alba Iulia 6
Str.Balcani 4/2
Str.Balcani 6/2
 Str.N. Costin 59
Str.G. Tofan 6
Str.Paris 40
Str.Pelivan 11, Teodorovici 17
Str.Creanga 78
Str.I. Neculce,63 Teodoro-
vici,10/3
Str.Lupu 85
Str.Neculce 12
Str.G. Alexandrescu 17
Str.Calea Iesilor 61/6
Str.Calea Iesilor 59/1
Str.Calea Iesilor 7
Str.Calea Iesilor 15
Str.Calea Iesilor 5
Str.Alba Iulia,75/1
Str.Deleanu, 5, 5/2, 5/3
Piața Unirei Principatelor,1-3
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Str. Alba Iulia,204/1
Str. Alba Iulia,4
Sos. Balcani,2/1
Str. Marinescu,15/2
Str. Teodorovici,16/2
Str. Ioana Radu,24
Str. V.Lupu,31
Str. Calea Ieșilor,51/3
Str. Calea Ieșilor,47/2
Str. Coca,31

Str.Bogdan Voievod,4
Str.Miron Costin,16
Str.Cojbuc,7 –Puskin,52
Str.Calea Orheiu-
lui,109/3,111/4
Str.Calea Orheiului,103/2
Str.Gh.Madan,46/4
Str.Gh.Madan,52
Str.Vasile Badiu,10/3
Str.Albișoara,82/4
Str.Kiev,10/2
Str.Miron Costin,6

Str.Ginta Latina,5,5A,5B
Str.M.Sadoveanu,2/1
Str.M.Sadoveanu,4/1 
Str.N.M.Spătaru,5
str.P.Zadnipru,18,18/1,18/2
Str.Alecu Russo,18/1
Str.Igor Vieru,1
Bd.Mircea Cel Bă-
trîn,27/1,27/2,27/3
Str.Igor Vieru,18
Str.Alecu Russo,55/1
Str.Voluntarilor, 16/1
Str.Mircea Cel Bătrîn,8/1
Str.Voluntarilor,12/1

Str. Negruzzi,6
Str.Cantemir,5
Str.Ștefan Cel Mare,3
Str. Ștefan Cel Mare,64
Str.Valea Dicescu,47-49
Str. Drumul Schinoa-
sei,1/1-1/4
Str. Lech Kacinski,2/3
Str. Lech Kacinski,10/2
Str.Drumul Viilor,41
Str.Pietrarilor,8
Str.Asachi, 66/1
Str.Gagarin,9
Str.Mircești,8/1
Str. Albișoara 12/Iz-
mail,108/2
Str. Grigore Vieru,26
Str.Gagarin,3
Str.Ștefan Cel Mare,62

Str.Băcioii Noi,16
Str.Dacia,69/1
Str.Muncești,784
Str.Dacia,60/1
Str.Grenoble,203
Str.Cuza-Vodă,35
Str.Independenței,10/3
Str.Dacia,16/2
Str.Cuza-Vodă,25
Str. Hristo Botev,7/1
Str.Trandafirilor,31/7
Str.Zelinski,12
Str.Teilor,6
Str.Pandurilor,21
Str.Independenței,14/4

BOTANICA BUIUCANI RÎȘCANI CIOCANA CENTRU

UNDE VOR APĂREA TERENURI SPORTIVE
LOCAŢIILE DIN CHIŞINĂU 

* Sînt posibile unele devieri în graficul de executare a lucrărilor în dependenţă 
de condiţiile climaterice.
** Vă rugăm, în timpul executării lucrărilor, să ajutați în măsura posibilităților, 
activiştii noştri în amenajarea teritoriului şi montarea terenului. Astfel, lucrări-
le vor fi finalizate mai repede. Vă mulţumim anticipat pentru contribuţie!

Şeful Direcţiei Municipale Con-
strucţii Capitale, Alexandru Panfilii, 
care a prezentat proiectul, a declarat 
că proiectul respectiv mai prevede 
amenajarea terenurilor pentru volei, 
baschet, fotbal şi alte jocuri. Pentru 
construcţia obiectului, din bugetul 
municipal vor fi alocate 6 milioane lei, 

iar finalizarea lucrărilor este preconi-
zată pentru luna octombrie. Fracţiu-
nea Partidului Socialiştilor a aprobat 
proiectul, dar a avut cîteva propuneri.

Astfel, liderul socialiştilor, Ion 
Ceban, a cerut publicarea proiectu-
lui pe pagina electronică, astfel ca 
fiecare chişinăuian să se poată con-

vinge de inofensivitatea proiectului 
pentru Parc.

Consilierul municipal socialist, 
Anton Leadschi, a menţionat că su-
plimentar la cele menționate zona 
trebuie să fie iluminată şi asigurată cu 
piste pentru pietoni. În final, proiectul 
a fost aprobat în unanimitate.

ÎN PARCUL „VALEA TRANDAFIRILOR” DIN SECTORUL BOTANICA, VA APĂREA UN SKATEPARK

LA CEREREA PSRM, ÎN TROLEIBUZE VA ÎNCEPE MONTAREA CLIMATIZOARELOR
Socialiştii au cerut Direcţiei Transport să asigu-

re montarea, pînă la sfîrşitul anului, a cel puţin 50 
de aparate de aer condiţionat a aerului în troleibu-
zele din capitală.

Astfel, socialiştii cer montarea climatizoa-
relor cu termen de exploatare de pînă la 5 ani, 
în 50 de troleibuze. În acest scop fracţiunea 
PSRM propune să fie alocate 15 milioane lei 
din cele 72 de milioane alocate pentru asam-
blarea a 20 de troleibuze, lucrări care aşa şi nu 
au fost inițiate.

– Acest lucru poate fi realizat pînă la finele 
lunii iulie. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei 
Transport Electric, timp de 10 zile ar putea fi 
montate climatizoare în 10 troleibuze. Astfel, 
pînă la sfîrşitu lunii iulie am putea monta apa-
rate de aer condiționat în 50 de troleibuze, a 
spus socialistul. Ceban a menţionat că în cazul 
dat este nevoie doar de voinţă politică. Totoda-

tă, el şi-a exprimat regretul în legătură cu faptul 
că acest lucru nu s-a făcut pînă acum. Vă amin-
tim că în ultima perioadă de timp, în capitală au 
fost înregistrate mai multe cazuri cînd pasage-
rii troleibuzelor din capitală leşinau în timpul 
călătoriilor din cauza zăpuşelii din transport.

PROGRAME CU DESTINAŢIE SPECIALĂ ALE SOCIALIŞTILOR

Programul prevede montarea în curţi şi 
parcuri a unor terenuri sportive (bare 
fixe, bare paralele, scări sportive şi 
alte instalaţii sportive) pentru diferite 
categorii de vîrstă.

În secolul XXI lumea nu trebuie să se simtă prost 
în troleibuze din cauza zăpuşelii şi caniculei

În troleibuzele şi autobuzele noastre 
este foarte cald fără climatizoare, mai ales 
vara. Odată, la Ciocana, am văzut personal 
cum un bărbat s-a simțit rău în troleibuzul 
aglomerat şi zăpuşitor. În sfîrşit, inclusiv 
datorită eforturilor consilierilor PSRM, 
troleibuzele noastre vor fi, treptat, dotate 
cu climatizoare, aşa cum are loc în ţările 
civilizate. Am vrea să fie mai multe trolei-
buze, mai ales în orele de vîrf, ca acestea 
să nu fie supraaglomerate. Însă montarea 
de climatizoare în troleibuze este deja un 
mare pas pe această direcţie. 

Petru BURDUJA
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CONSTRUCȚII ILEGALE

După cum se cunoaște, majorita-
tea construcțiilor problematice se află 
pe terenuri care sînt proprietate muni-
cipală, pe terenuri date în arendă sau 
pe terenuri proprietate municipală ne-
utilizate.

Propunem ca absolut toate terenu-
rile care sînt proprietate municipală, 

dar și cele care se afla în domeniul pri-
vat, să fie trecute în domeniul public și 
declarate de utilitate publică pînă la 
aprobarea Planului Urbanistic Gene-
ral al Chișinăului în formula nouă.

Astfel vom putea stopa toate con-
strucţiile haotice și în cel mai scurt timp 
să clarificăm situaţia în acest sens.

„Pentru stoparea situaţiei actuale, 
Consiliul Municipal trebuie să adopte 
acest proiect de decizie, iar domnul 
Năstase ar putea convinge de acest 
lucru partidele cu care a format un 
front comun. Astfel, am reuşit să sto-
păm construcţiile ilegale, dar pentru 
aceasta este nevoie de voinţă politică 

a noului primar şi a Consiliului Muni-
cipal”, a spus Ceban. 

Acesta a declarat că, anterior, frac-
ţiunea pe care o conduce a înaintat o 
astfel de iniţiativă, dar nu a găsit spri-
jin din partea majorităţii consilierilor 
municipali, aceasta fiind blocată şi de 
fostul primar.

Ion CEBAN, 
preşedintele fracţiunii în Consiliul Municipal Chişinău 

SOCIALIŞTII AU PROPUS SOLUŢIA
Fracţiunea PSRM în Consiliul Mu-

nicipal Chişinău propune lansarea 
procesului de declarare drept „tere-
nuri de utilitate publică” a tuturor te-
renurilor funciare, pînă la adoptarea 
noului Plan Urbanistic General.

Autorul proiectului, Ion Ceban, a 
menționat că, la momentul actual, în 
Chişinău sînt înregistrate mai mult de 
2000 de construcţii ilegale sau la limita 
legalităţii. Peste 300 din acestea sînt la 

etapa activă. Socialiştii au reuşit să sto-
peze zeci de astfel de cazuri, a adăugat 
el.

Pentru remedierea situaţiei create, 
cel puţin pentru o anumită perioadă de 
timp, fracţiunea PSRM a pregătit cîteva 
proiecte de decizie care au fost propuse, 
alături de alte iniţiative, spre includere 
în agenda de lucru a şedinţei Consiliului 
Municipal. Ceban a prezentat şi detaliile 
corespunzătoare.

Pînă la adoptarea noului Plan Urbanistic General, 
construcţiile ilegale ar putea fi stopate. Pentru aceasta 

este nevoie doar de voinţă politică.

Socialiștii menţionează că această decizie nu va 
exclude eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea 
lucrărilor de construcţie individuale pentru beneficiari 
de bună credinţă, în condiții transparente

Ţinînd cont de numărul enorm de construcţii litigioase şi necesitatea monitorizării şi soluţionării 
problemelor ce ţin de construcţiile ilegale, socialiştii au propus constituirea în cadrul Primăriei, a „Comisiei 
pentru monitorizare în construcţii”, din care vor face parte reprezentanţi ai Primăriei, Consiliului 
Municipal, societăţii civile şi experţi.

CUM STOPĂM CONSTRUCŢIILE ILEGALE

IMPORTANT

COMISIEI PERMANENTE ÎN LUPTA CU CONSTRUCȚIILE ILEGALE
SOCIALIŞTII AU PROPUS CREAREA 

Achiziţionarea de noi autogunoiere 
ne va ajuta să evităm problemele 
în evacuarea deşeurilor

Ţinem minte cu toţii situaţia 
cînd în oraş a încetat evacuarea 
deşeurile. În doar cîteva zile capi-
tala a început să emane „arome”. 
Din păcate, problema privind poli-
gonul pentru deşeuri nu este unica 
problemă. Oraşul mai are nevoie 
de tehnică nouă pentru evacuarea 
deşeurilor. Spre fericire, socialiştii 
au reuşit să obţină achiziţionarea a 
20 de autogunoiere noi şi aceasta 
înseamnă că oraşul Chişinău nu se 
va confrunta cu problema morma-
nelor de gunoi neevacuate!Radu MUDREAC

Dezvoltarea infrastructurii ne va 
permite să dezvoltăm Chişinăul

Existenţa unor drumuri 
adecvate, a unor curţi amena-
jate şi confortabile reprezintă 
una din condiţiile obligatorii 
pentru crearea unui oraş con-
fortabil şi modern. Transport 
modern – încă o condiţie. Nu 
întîmplător socialiştii au inclus 
infrastructura în priorităţile lor 
de activitate şi nu este întîm-
plător că avem, în acest con-
text, întregul sprijin din partea 
orăşenilor.

Socialiştii - unica forţă care în ultimii 
ani luptă în Chişinău, împotriva „mafiei 
în construcţii”

În ultimii ani, anume socialiştii 
au apărat consecvent şi metodic 
pămîntul municipal de „divizări” 
şi au luptat împotriva construcţii-
lor ilegale şi „mafiei în construc-
ţii”. Noi am reuşit să zădărnicim 
schemele criminale, care timp de 
ani de zile, au fost construite de 
fosta administraţie în frunte cu 
Dorin Chirtoacă. Şi noi, socialiş-
tii, vom continua şi mai departe să 
apărăm intereselor orăşenilor.

Alexandru ODINŢOV Ludmila PORTASOVA
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SOCIALIŞTII AU PROPUS CREAREA 

BUGET TRANSPARENT

Fracţiunea PSRM a solicitat de ceva timp toate detaliile privind procesul bugetar: soldul disponibil, 
cheltuielile, informația privind veniturile dar și planurile fiecărei subdiviziuni pînă la finele anului. 

CEREM TRANSPARENŢĂ ÎN PLANURI ŞI CHELTUIELI

DVS DECIDEȚIAcest lucru se face în scopul pregătirii minuțioase 
pentru rectificarea bugetului municipal la mijloc de 
an. După cum am menţionat anterior, vom insista ca 
fiecare bănuț cheltuit să fie făcut public, iar prioritățile 
să fie transparente şi elaborate împreună cu locuitorii 
municipiului Chişinău.

Ion CEBAN, 
preşedintele fracţiunii PSRM în CMC www.decide.md

CUM VA FI BUGETUL

Descrie problema și indică ce consideri că trebuie de schimbat. 
Informația poate fi prezentată:
1. La unul din cele 5 oficii teritoriale ale PSRM (adresele sînt indicate pe site-ul www.psrm.md)

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

CUM  PARTICIPI!

STABILIM 
ÎMPREUNĂ

 20 aprilie 2018

 15 iulie 2018

TERMENUL LIMITĂ pentru cereri 
pentru a doua jumătate a anului 2018 

TERMENUL LIMITĂ pentru cereri 
pentru bugetul anului 2019 

VOI PROPUNEȚI
NOI ÎNCERCĂM SĂ PROMOVĂM 
ȘI SĂ REALIZĂM

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.

Socialiştii continuă să implementeze cele două proiecte inovatoare: petitia.md şi decide.md

WWW.PETITIA.MD
14871 12466DE PETIȚII AU FOST EXAMINATE

PESTE

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

AU FOST REZOLVATE PESTE 80% DIN PETIȚII

Ce întrebări pot fi adresate personal 
deputaților din Parlament 

și consilierilor locali:

Întrebări privind 
serviciile 

comunal-locative

Fărădelegile 
funcționarilor

Ajutor juridic 

Ajutor social 

și altele...

BUGETUL

PENTRU ANUL 2019
CHIȘINĂULUI

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

CUM A FOST

NE EXPEDIAŢI IDEEA SAU PROIECTUL 
ŞI CEEA CE CREDEŢI CĂ ESTE 
NECESAR DE SCHIMBAT ÎN CURTEA, 
RAIONUL DUMNEAVOASTRĂ, ÎN 
ORAŞUL NOSTRU.

MAI MULT DE O MIE 
DE INTERPELĂRI din partea 
persoanelor fizice şi juridice, asociaţiilor 
de proprietari de apartamente, au 
fost examinate şi incluse de Partidul 
Socialiştilor în bugetul pentru anul 2018.
Majoritatea din ele au fost finanțate din 
buget. www.decide.md

Majoritatea programelor, inclusiv 
cu destinaţie specială (terenuri de 
joacă pentru copii, terenuri sportive 
şi amenajarea curţilor), care au fost 
propuse şi adoptate de către socialişti 
în Consiliul Municipal, sînt elaborate  
în baza propunerilor dvs.

În acest an, noi continuăm 
să acumulăm propunerile 
pentru bugetul municipal.
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AMENAJAREA CURȚILOR

AMENAJAREA CURŢILOR CONTINUĂ
Deleanu 3,3/1,3/2,3/3
Coroban 21/2
A-Iulia 206
Calea Iesilor 59
Belinski 59
V. Lupu 87-89
V. lupu 46
Buiucani 3-5
Calea Iesilor 55
Drumul Crucii 96-94
Calea Iesilor 47
Balcani 4/1, 6
Balcani 8/1,  Deleanu 
11, 11/1
Deleanu 2
Calea Iesilor 61
Costin 63/4
A- Iulia 
184/2,184/3,184/4, 
Ghibu 4
Calea Iesilor 5
Calea Iesilor 7
Calea Iesilor 11-9
Calea Iesilor 15
Calea Iesilor 19
Piata Unirei Principate-
lor 1-3
Mesager 3-5

Florilor, 16/2
M.Basarab,9/1, 9/2
Al.Russo, 5/2-7/2
Kiev,2-Dimo,1/1
Florilor,28/3, 26/2,
Calea Orheiului,111/7, 
109/3
Ceiucari, 4
Ceiucari
Saharov,3/2, Dimo,12, 
Braniști,5/5 
Calea Orheiului,111/7, 
109/3
Dimo,11/2
Romană,4/2
Grădinița nr. 68
Doga,28, 28/1, 30
T. Vladimirescu,1, Doga, 
35, 33
M.Costin,19/3, 19/4

Mircea cel Batrin 8/1
Voluntarilor 16
Voluntarilor 16/2 ,
Voluntarilor, 14/1
Voluntarilor, 12/2
Ginta Latină,1
Voluntarilor, 12/3
Voluntarilor,10
Voluntarilor,12
Voluntarilor,12/1
Petru Zadnipru,14/2
Petru Zadnipru, 16/3
Petru Zadnipru,19/1
Petru Zadnipru,19
Petru Zadnipru,16/2
Petru Zadnipru,16/1
Petru Zadnipru,15/1
Bd. Mircea Cel Bătrin,16, 
16/1
Petru Zadnipru,15, 13, 11
N.M. Spătaru, 25/1
N.M. Spătaru, 25/2
Igor Vieru, 

Negruzzi, 6-8
Ștefan cel Mare, 3
Ștefan cel Mare, 6
Haltei ,9A
Hîncești, 20
Hîncești, 34/1-34/2
Lech Kacinski, 6/1-6/2
Cheltuială 7
Ialoveni 96-98
Miorița 3/1, 3/2, 7/1
Academiei, 10
Asachi, 37/2
Negruzzi 5
Lech Kacinski 2/1
Drumul Schinoasei 1/1-
1/4
Drumul Viilor 99, Lech 
Kacinski 10/4
Drumul Viilor 40-42
Asachi 11/1-11/2
Haltei 21/1-21/3
Cantemir 3-5
Gagarin 1
Sfănta Vinere, 16a
Hîncești 60/1,60/2,60/3
Ștefan cel Mare 64
Mircești 8/1

Dacia, 42
Titulescu, 30
Titulescu, 49/1
Titulescu, 51
Titulescu, 53
Titulescu, 32, 
Titulescu, 34
Burebista, 36
Burebista, 36/2
Trandafirilor,15
Cuza Vodă, 39/2, 41/2
Cuza Vodă, 5/1, 5/2
Cuza Vodă, 31, 35
Cuza Vodă, 25
Новобачойская 
(отрезок дороги между 
Мунчешской и Дачия)
Aeroport, 8,7, 6,5,10
ГСК -16
Dumitriu, 12
Muncești, 814
Muncești, 812
Muncești, 810
Muncești, 808
Muncești, 806
Muncești, 804
Muncești, 802
Muncești, 800
Muncești, 798
Muncești, 796
Muncești, 794

BOTANICA BUIUCANI RÎȘCANI CIOCANA CENTRU

Toate întrebările referitor la lucrările ce urmează să aibă loc sau au loc pe 
adresa Dvs., dar şi toate pretenţiile privind calitatea lucrărilor, le puteţi adresa 
la telefonul fracţiunii socialiştilor în Consiliul Municipal:

IMPORTANT

022 201 545 
PROGRAM SPECIAL

Lucrările de amenajare 
presupun un volum diferit de 
lucru în dependență de starea 
în care se află strada sau curtea 
și includ:

• Iluminarea
• Parcări
• Trotuare
• Bordure
• Drumuri intracartier

Sute de curţi din Chişinău au fost incluse 
de socialişti în proiectul de amenajare, 
realizat de Primărie în acest an. Reparaţia 
şi construcţia de drumuri intracartier, 
reparaţia sistemelor de iluminare, a 
bordurilor – toate acestea sunt doar o 
parte din lucrările prevăzute în program.

Pentru prima dată după mai mult 
timp, la noi a apărut un drum bun

De mult timp noi nu am avut 
în curte un drum adecvat.

Pe timp de ploaie sau la topi-
rea zăpezii era mereu fleşcăraie, 
nu era chip să treci nici cu maşi-
na, nici pe jos. Erau mari dificul-
tăţi pentru părinţii cu cărucioare, 
pentru bătrîni, pentru ciclişti.

Datorită consilierilor munici-
pali din Partidul Socialiştilor, în 
curtea noastră, în sfîrşit, a apărut 
un drum asfaltat. Le mulţumim 
mult pentru grijă!

Lidia Buhtearova

Demult trebuia de făcut 
ordine în majoritatea 
curţilor din capitală

Unele curţidin Chișinău 
este imposibil să le priveşti. 
Drumuri avariate, borduri 
stricate, iluminare slabă... În 
primul rînd, este meritul so-
cialiştilor că acum au început 
a face ordine.  Dar totodată 
am vrea foarte mult ca lucrul 
început să fie finalizat, iar lu-
mea va aprecia acest fapt la 
justa valoare. 

Ludmila Diomina

Curtea nu trebuie să arate 
ca o pistă cu obstacole

Gropi, surpări, 
scări stricate – uneori 
intri nu în curte, ci pe 
o reală pistă cu obsta-
cole. Curţi amenajate 
şi confortabile, este 
ceea ce ne lipsește 
nouă, chişinăuienilor. 
Este îmbucurător fap-
tul că socialiştii s-au 
angajat în rezolvarea 
acestei probleme. 

Ludmila Portasova

CE SPUN ŞI CE SCRIU CHIŞINĂUIENII SIMPLI:

CURȚI CONFORTABILE
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LUCRUL ÎN SUBURBIILE CHIŞINĂULUI – CONTINUĂ

Prima şedinţă în teren 
a consilierilor municipali - la Budeşti

Pentru prima dată în istoria recentă a suburbiilor capitalei au loc şedinţe în teren ale 
fracțiunii Consiliului Municipal, în frunte cu Ion Ceban.

Socialiştii continuă să discute modalităţile de 
soluţionare a problemelor de la Vadul-lui-Vodă

„În oraș noi am învins. În suburbii 
se vede că nu am muncit suficient.  
Dacă tot ne-au votat mai slab subur-
biile, în pofida tuturor demersurilor, 
pe care le-am promovat în CMC, zi 
de zi, ale primarilor, ale locuitorilor 
pe fiecare localitate în particular, în 
ultimii trei ani – așa cum am promis 
și în campania electorală, vom face 
ieșiri în teren și vom comunica și 
mai mult cu locuitorii suburbiilor, 
cu primarii și consilierii locali.” a 
spus Ion Ceban.

Consilierii au discutat cele mai 
actuale probleme cu care se con-
fruntă atît locuitorii, cît şi primăria 

Vadul-lui-Vodă. Printre acestea - 
problema drumurilor din oraş, sis-
temul de canalizare din localitatea 
Văduleni, amenajarea zonei de agre-
ment din parcul nistrean.

Ion Ceban a promis că alături de 
echipa sa va depune toate eforturile 
pentru a rezolva aceste probleme.

„Vom face toate demersurile ne-
cesare, inclusiv în cadrul amenda-
mentelor la buget. Noi mergem în 
fiecare localitate. Ne străduim să fim 
mai aproape de fiecare locuitor al fi-
ecărei localităţi, a celor 18 primării  
care fac parte din municipiu”, a de-
clarat Ceban.

Consilierii municipali ai PSRM 
în frunte cu Ion Ceban au organizat o 
şedinţă a fracţiunii în teren în subur-
bia Budeşti, în cadrul căreia au fost 
discutate problemele locuitorilor cu 
primarul, consilierii locali şi apara-
tul Primăriei: drumuri, infrastructu-
ră, proiecte noi etc.

Ion Ceban şi-a reiterat poziţia de 
a fi mai aproape de locuitori – atît 
cei din oraş, cît şi cei din suburbii. 

“Vom sprijini iniţiativele locuitorilor 
oraşelor şi localităţilor ce fac parte 
din municipiu”, a declarat Ceban.

Totodată, consilierii socialişti au 
efectuat o vizită la centrul de sănăta-
te din localitate, precum şi la clubul 
de hipism „Sparta”, unde se desfă-
şoară proceduri unice de hipotera-
pie şi anume de echitaţie terapeutică 
pentru copii, deosebit de necesară 
pentru persoanele cu nevoi speciale.

Graficul de audiență al consilierilor municipali a PSRM

ÎN SUBURBII
Ion Ceban Joi 11:00

Svetlana Popa Prima luni a lunii, 14:00-16:00 Primăria or.Tohatin, 
Vadul-lui-Vodă, Colonița

Iuri
Vitneanski

Prima luni a lunii, 14:00-16:00 Primăria Băcioi

Alexandr Odințov Prima luni a lunii, 14:00-16:00 Primăria Codru

Anton Leadschi Prima luni a lunii 14:00-16:00 Primăria Singera

Alexandr Melniciuc Prima luna a lunii, 16:00-18:00
A doua miercure a lunii, 16:00-18:00

Primăria Trușeni
Primăria Ghidighici

Dinarii Cojocaru A patra miercure a lunii, 16:00-18:00
A treia miercure a lunii,  16:00-18:00

Primăria Durlești
Primăria Vatra

Alexandr Melniciuc Prima luni 12:00-13:00 Primăria Condrița

Petru Burduja Sâmbătă,9:00-11:00 Primăria Bubuieci, Colonița

Silvia Grigorieva Luni, 14:00-16:00
Vineri,10:00-12:00

Primăria Budești, Cruzești

Serghei Doina Marți,10:00-12:00 Primăria Bubuieci

Victor
Poleacov

Vineri 10:00-12:00 Primăria Cruzești

Vitalii Mucan Prima Luni a lunii, 14:00-16:00 Primăria or. Stăuceni

Alexandr
Comarov

A doilea Luni a lunii, 14:00-16:00 Primăria or. Cricova

Serghei
Basiuc-Brînzei

A treilea luni a lunii 14:00-16:00 Primăria or. Ciorescu

SUBURBII

Este regretabil că partidele pro-
europene, pentru care eu votez, 
uită de noi imediat după alegeri

  vox populi

Pare incredibil, dar 
este o realitate faptul că în 
unele suburbii ale munici-
piului, pentru prima dată 
în ultimii ani, au venit re-
prezentanţi ai autorităţilor 
municipale. Sper că legă-
tura dintre suburbii şi oraş 
se va dezvolta, ceea ce la 
rîndul său va servi drept 
garanţie a prosperării în 
general.

Cred că este greşită îm-
părţirea locuitorilor muni-
cipiului în „ai noştri” şi în 
„străini”, în orăşeni şi cei din 
suburbii – trebuie să avem 
grijă de toţi locuitorii indife-
rent de apartenenţa de partid 
sau de locul de trai. Şi soci-
aliştii pot servi exemplu în 
acest sens.

Consolidarea suburbiilor – 
garanţia prosperării Chişinăului

Dezvoltarea Chişinăului trebuie 
să înceapă cu suburbiile

Svetlana POPA
Vladimir ROȘCA

Tot timpul particip la alegeri şi votez pen-
tru forţele pro-europene. Dar, este regretabil că 
nimeni din cei pentru care mi-am dat votul nu 
a venit în satul nostru. Fracţiunea socialiştilor 
este singura care ne-a vizitat. Este un gest ce 
merită respect. Sper foarte mult că exemplul 
fracţiunii PSRM va fi urmat şi de alte fracţiuni 
din Consiliul Municipal, mai ales de cei pentru 
care ne-am dat noi voturile.

Marina BOTNARI
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SOCIALIŞTII CONTINUĂ SĂ DISCUTE
CU CHIȘINĂUIENII CELE MAI IMPORTANTE PROBLEME ALE CAPITALEI

AUDIERI PUBLICE

De la începutul anului, la iniţiativa socialiştilor, deja 
a început implementarea achiziţiilor publice în 
cadrul Primăriei şi a subdiviziunilor sale. Vom discuta 
implementarea proiectului, modul în care acesta din urmă 
ar putea fi perfecţionat şi modalităţile de implicare a unui 
număr cît mai mare de întreprinderi şi subdiviziuni.

Construcţiile ilegale sau litigioase reprezintă o tristă moştenire lăsate 
de fostul primar şi cei zece ani ai săi de administrare. Ce putem 
face pentru a opri ceea ce este deja o problemă şi pentru a evita 
pe viitor apariţia de construcţii litigioase sau ilegale? Ne adunăm la 
cafeneaua „GUGUȚĂ” din parcul Ștefan cel Mare unde vom pune în 
discuţie proiecte şi soluţii pentru combaterea „mafiei imobiliare”.

Sistemul de comunicare online între profesor, elev şi 
părinţi, funcţionează deja de mai mult timp în diverse 
ţări ale lumii. A sosit timpul pentru implementarea 
acestuia la Chişinău. Propunem să discutăm toate 
impedimentele şi să elaborăm o viziune comună pentru 
prezentarea proiectului în cadrul Consiliului Municipal.

Toţi chişinăuienii, indiferent de statutul social şi capacităţile 
fizice, trebuie să aibă acces la serviciile Primăriei, spitalelor 
şi centrelor de sănătate, ale instituţiilor de învăţămînt. Vom 
discuta programul de incluziune socială a persoanelor cu 
nevoi speciale precum şi asigurarea accesului pentru aceste 
persoane în toate instituţiile.

Gospodăria comunal-locativă din capitală 
se află într-o stare deplorabilă. Problemele 
şi datoriile SEL-urilor, pe de o parte, şi 
starea infrastructurii şi a fondului locativ, 
pe de altă parte. Vom discuta proiectele şi 
căile de depăşire a crizei GCL.

Problema animalelor fără stăpîn, 
atitudinea umană şi asigurarea 
securităţii chişinăuienilor, 
regulamentul privind animalele 
de companie – aceste şi alte 
subiecte le vom discuta cu toţi 
specialiştii şi amatorii de animale.

1

3

5 6

2

4

SISTEME DE INTERACŢIUNE 
ÎNTRE PĂRINŢI ŞI ŞCOALĂ

PROGRAM ORĂŞENESC PENTRU 
PERSOANELE CU NEVOI SPECIALE

ACHIZIŢII ELECTRONICE SAU CUM 
OPRIM DELAPIDĂRILE DE FONDURI 
BUGETARE

LUPTA ÎMPOTRIVA 
CONSTRUCŢIILOR ILEGALE

CE FACEM CU SEL-URILE ŞI 
DATORIILE ACESTORA ŞI DE 
CE NU SE VA FACE ORDINE 
ÎN CURŢI

SOLUŢII URBANE PENTRU 
ANIMALELE FĂRĂ STĂPÎN 

 4 iulie 15-00

 9 iulie 14-00

 11 iulie 10-00  18 iulie 15-00

5 iulie 10-00

10 iulie 15-00

Socialiștii continuă să discute cu chișinăuienii, 
cu societatea civilă, comunitatea 

de experţi problemele capitalei, proiectele 
menite să amelioreze situaţia prin 

intermediul audierilor publice. 
Fracţiunea PSRM a organizat, în ultimii cîţiva 
ani, zeci de audieri, mai multe decît oricare 
partid în toată istoria recentă a Consiliului 
Municipal.

Primăria

Primăria

Primăria
Primăria Primăria

La cafeneaua „GUGUȚĂ”

Vă propunem lista și 
temele audierilor care vor 
avea loc în cel mai scurt 
timp la sediul Primăriei, 
în sala de ședințe a 
Consiliului Municipal, 
cu excepția audierilor 
din cadrul ”grupei de 
construcții”.
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CAMPING 
Vadul lui Vodă, str. Plopilor 

4, tel: 022 416343
preț: 1640 lei / 328 lei

Tabără de odihnă pentru copii 
”Camping” asigură un program 
distractiv - educaţional (concur-
suri muzicale, victorine, discotecă, 
jocuri sportive, dispute tematice, 
etc.) coordonat de Direcţia Gene-
rală de Educaţie Tineret şi Sport 
municipiul Chişinău. Copiii sînt 
cazaţi în odăi a câte 2 – 3 locuri, cu 
condiţii excelente. Securitatea vie-
ţii şi sănătăţii copiilor este asigu-
rată. Teritoriul taberei este îngrădit 
şi bine păzit.

PERLELE NISTRULUI 
Vadul lui Vodă, str. Balneară 

3, tel: 022 314622
preț: 1595 lei / 319 lei

Tabără de odihnă pentru copii 
”Perlele Nistrului” prezintă un loc 
excelent pentru agrementul co-
piilor. Copiii se vor afla în grija 
unei echipe de profesioniști, este 
asigurată asistență medicală în 
permanență, securitate non-stop, 
serate dansate cu muzică stilată, 
excursii, terenuri de mini-fotbal, 
volei, baschet, tenis de masă, pis-
cină etc. 

ZÎMBET 
Vadul lui Vodă, str. Plopilor 46, 

tel: 022 416049
preț: 1500 lei / 300 lei

Tabăra de odihnă pentru copii 
”Zîmbetul” oferă un program dis-
tractiv variat pentru copii asigu-
rat de către personal profesionist. 
Tabăra dispune de bazin, terenuri 
sportive pe care se practică volei, 
fotbal și tenis de masă. Copiii sînt 
repartizați în grupe conform vâr-
stei.

CRISTIANO 
s. Slobozia Dușca, Criuleni 

preț: 1445 lei / 289 lei
Tabăra de odihnă pentru copii 

”Cristiano” oferă un program edu-
cativ - distractiv complex, asigurat 
de către personal didactic și admi-
nistrativ cu experiență în domeniul 
pedagogic. Dotarea tehnico-ma-
terială a taberei oferă posibilita-
tea de a petrece diverse 
activități pentru dezvol-
tarea performanțelor ar-
tistice și sportive. 

ALUNELUL 
s. Bardar, Criuleni, 

tel.: 0691/16320
preț: 1980 lei / 396 lei

Tabăra de odihnă 
pentru copii ”Alunelul” 
prevede activităţi în aer 
liber. Împărţiţi în echipe, 
copiii participă la ateli-
ere, se întrec în turneuri 
de sport, învaţă să se joa-
ce şi îşi însuşesc valorile 
spiritual-morale, frec-

ventează bazinul, marşuri turisti-
ce cît şi multe alte activităţi foarte 
interesante.

LA POPAS 
s. Molovata Nouă, Dubăsari, 

tel.: 0691/13889
preț: 1500 lei / 300 lei

Complexul de odihnă «La Po-
pas» organizează tabere de vară 
pentru copii și adolescenți. Pro-
gramul prevede variate activități 
educative și distractive. Totodată, 
sînt organizate excursii atractive. 
Condițiile pentru copii sînt exce-
lente. 

POIENIȚA VESELĂ 
Dănceni, telefon 022 767688 

preț: 1980 lei / 396 lei

Tabăra de odihnă pentru copii 
”Poienița veselă” este amplasată 
într-o zonă verde, în codrii Dăn-
cenilor. Dispune de un program 
divers pentru copii și adolescenți, 
sînt organizate cercuri de interes, 
secții sportive și multe activități în 
aer liber. 

FLORICICA 
Vadul-lui-Vodă, 

str. Strejarilor 17 
preț 1400 lei / 280 lei

Tabăra de odihnă pentru copii 
”Floricica” vă propune un program 
amplu de activități distractive și 
educative pentru copii. Aici copiii 
își vor dezvolta spiritul de echipă, 
capacităţile creative datorită perso-
nalului calificat. 

PENTRU COPII
ÎN SEZONUL DE VARĂ CHIŞINĂUIENII ÎŞI POT DA COPIII ÎN TABE-
RELE DE ODIHNĂ PENTRU COPII, UNDE ACEȘTIA VOR FACE SPORT, 
VOR FRECVENTA DIFERITE SECŢII TEMATICE ŞI ÎŞI VOR PETRECE 
VESEL VACANŢA ALĂTURI DE SEMENII LOR. VĂ PREZENTĂM TE-
LEFOANELE DE CONTACT ALE TABERELOR DE ODIHNĂ PENTRU 
COPII,DIN SUBORDINEA DIRECŢIEI EDUCAŢIE A PRIMĂRIEI MU-
NICIPIULUI CHIŞINĂU.

„CAMPING” ”LUCEAFĂRUL”

”FLORICICA”

„LA POPAS”

„SĂNĂTATE””CIREȘARII”

„ALUNELUL”

”PERLELE 
NISTRULUI”

”ZÂMBETUL”

„POIENIȚA VESELĂ”

”ENERGETICIANUL”

„BRĂDULEȚ”

„CRISTIANO” 

Vadul lui Vodă, 
str. Plopilor, 4 

Vadul lui Vodă

Vadul lui Vodă 
Str.Stejarilor, 17

s. Molovata 
Nouă, Dubăsari

Vadul lui VodăVadul lui Vodă

s. Bardar

Vadul lui Vodă, 
Str.Balneară,3

Vadul lui Vodă 
Str.Plopilor

Pădurea Dănceni

Vadul lui Vodă

Vadul lui Vodă,  
Str. Stejarilor, 34

s. Slobozia 
Dușca, Criuleni

022 416343 068152844

022 416560

069113889

022 416116022 417314

069116320

022 314622

022 416049

022 767688

069000612

TABERE DE ODIHNĂ

În premieră, la iniţiativa şi la insistenţa fracţiunii socialiştilor 

IMPORTANT

în Consiliul Municipal, angajaţii Direcţiei Educaţie au elaborat, au actualizat şi au făcut publică lista  
taberelor de odihnă pentru copii, care include zilele de sosire şi preţul foii de odihnă.

INFORMAŢIA ŞI COSTUL
Prezentăm o informaţie succintă cu privire la fiecare 
tabără din afara oraşului şi preţul (preţul complet sau 
parţial în mărime de 20% din costul complet, achitat 
de părinţii care dispun de îndreptare de la instituția de 
învăţămînt).
Costul pentru o tură (10-12 zile în dependenţă de tabără).

ZILELE DE SOSIRE 
ŞI TURELE
În general, ambele ture se 
termină în iunie şi iulie. Cu toate 
acestea, fiecare tabără are orar 
propriu. Telefonaţi la tabăra care 
vă interesează pentru a preciza 
perioada turelor şi zilele de 
sosire.

Datele precise de sosire în tabără 
şi condiţiile pe care le oferă, le puteţi afla 
apelînd la numerele de contact indicate.
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Alexandru AGHENIE

N/o Nume, Prenume Tel. Program de audienţă a cetăţenilor Locul de audiență Adresa
1 Ion Ceban 022 201640 Miercuri 10.00-12.00 Primăria mun. Chișinău Chișinău, bul. Ștefan cel Mare 83, 

of. 182 Svetlana Popa 022 201640 Marți 14.00-16.00 Primăria mun. Chișinău

3 Iurii
Vitneanski

022 63 63 77, 
022 52 35 66

Luni 10.00-12.00 Pretura sec. Botanica Chișinău, str. Teilor 1, 
of. 4

4 Eugenia Ceban 022 201640 Luni  13.00-15.00

Primăria 
mun. Chișinău

Chișinău, bul. Ștefan cel Mare 83, 
of. 18

5 Alexandr 
Comarov

022 201545 Vineri 10.00-12.00

6 Vitalii
Mucan

022 201640 Vineri 10.00-12.00

7 Valerii
Botea

022 63 63 77, 
022 52 35 66

Vienri 10.00-12.00 Pretura sec. Botanica Chișinău, str. Teilor 1, 
of. 4

8 Anton Leadschi

022 63 63 77, 
022 52 35 66

Luni 10.00-12.00

Oficiu PSRM, sec. Botanica Chișinău, str. Decebal 139 B, 
of. 211

9 Valerii
Botea

Vineri 14.00-16.00

10 Iurii
Vitneanski

Luni 13.00-15.00

11 Alexandr
 Melniciuc

022 817 900

Vineri 14.00-16.00

Oficiu PSRM sec. Buiucani Chișinău, str. Alba Iulia 89/4 
12 Dinari

Cojocaru
Marți 14.00-16.00

13 Alexandr
 Melniciuc

022 201640 Marți 10.00-12.00 Primăria mun. Chișinău Chișinău, bul. Ștefan cel Mare 83, 
of. 18

14 Eugenia Ceban

Oficiul PSRM Chișinău s tr. Columna 148/1 
15 Alexandr

Odințov
Luni 9.00-11.00

16 Nichita
Țurcan

Vienri 15.00-17.00

17 Petru Burduja

022 47 63 99

Sîmbătă 11.30-14.00

Oficiu PSRM sec. Ciocana Chișinău str. A. Russo 24
18 Silvia

Grigorieva
Marți 10.00-13.00

19 Serghei Doina Vienri 11.00-13.00
20 Victor

Poleacov
Miercuri 10.00-12.00

21 Serghei
Basiuc-Brînzei

022 877000

Vienri 14.00-16.00

Oficiu PSRM sec. Rîșcani Chișinău, str. М. Costin 18/222 Vitalii Mucan Marți 14.00-16.00

23 Alexandr 
Comarov

Marți 14.00-16.00

Snejana 
Burduja

Luni - Vienri
8.00-12.00 / 13.00-17.00

Primăria 
mun. Chișinău Chișinău, bul. Ștefan cel Mare 83, of. 18, 022 201545

Ludmila 
Cutasevici

Ludmila 
Polodiuc

Secretariatul 
fracțiunii PSRM 

al consilierilor municipali PSRM din ChişinăuPROGRAMUL DE AUDIENŢĂ

Programul de audiență a deputaților PSRM

Zinaida Greceanîi

Vlad Batrîncea

Adrian Lebedinschi

Marina Radvan

Anatolie Labuneț

Elena Hrenova

Adrian Lebedinschi

Vlad Batrîncea

Grigore Novac

Vladmir Odnostalco

Radu Mudreac

Luni

Prima și a treia zi de luni

Luni, 
miercuri

Luni

Luni

Luni

Joi

A doua si a patra zi de luni

Vineri

Понеuniдельник

Luni, 
vineri

Chișinău, str. S. Lazo, 25

Chișinău, str. S. Lazo, 25

Sec. Centru, str. 31 August, 62

Sec. Centru, str. 31 August, 62

Sec. Botanica, str. Decebal 139B, et.2, 
of. 211
Sec. Rîșcani str. М. Costin 18/2

Sec. Rîșcani str. М. Costin 18/2

Sec. Rîșcani str. М. Costin 18/2

Sec. Rîșcani str. М. Costin 18/2

Sec. Ciocana str. A. Russo 24/2

Sec. Buiucani, str. Alba Iulia 89/4

10:00 - 12:00

11:00 - 15:00

14:00 - 16:00
15:00 - 17:00

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

09:00 - 17:00

14:00 - 15:00

11:00 - 14:00

14:00 - 16:00

10:00 - 14:00

14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

022817877

022817877

022277374

022636377

022636377

022877000

022877000

022877000

022877000

022476399

022817900

Nume, prenume Tel. Grafic Ora Adresa


