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În interviul pentru ziarul „Socialiştii”, conducătorul fracţiunii 
PSRM în Consiliul Municipal, Ion Ceban, a făcut bilanțul activității 
fracțiunii socialiştilor din Chişinău, în perioada verii, şi a relatat 
despre planurile pentru lunile imediat următoare.
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În luna septembrie, Consiliul Municipal Chişinău îşi reia activitatea. În zilele 
imediat următoare, consilierii municipali se vor întruni într-o nouă şedinţă. 
Despre activitatea şi planurile fracțiunii Partidului Socialiștilor - celei mai 
mari fracţiuni din Consiliul Municipal Chişinău, ne-a relatat preşedintele 
acesteia, Ion Ceban.

ION CEBAN: NICIUN CHIŞINĂUIAN 
NU TREBUIE SĂ SE SIMTĂ ABANDONAT

- Dle Ceban, cu ce bagaj 
intră fracţiunea PSRM în 
Consiliul Municipal Chişinău 
în noul sezon politic?

- Pentru noi, sezonul prece-
dent nici nu s-a finalizat. Noi, 
practic, nici nu am avut conce-
dii. Fracţiunea noastră a lucrat 
toată vara. În această perioadă, 
noi am elaborat şi am înaintat 
peste 30 de iniţiative cu ca-
racter, preponderent, social, 
inclusiv suplimente salariale, 
garanţii sociale pentru diferite 
categorii de persoane.

- Cîte persoane vor putea 
beneficia de suplimente la sa-
larii?

- La nivelul municipiului 
Chişinău, este vorba despre 
mai bine de 20 de mii de oa-
meni. Da, este puţin. Dar noi 
vom continua să majorăm 
această cifră.

- Despre care categorii de 
angajaţi este vorba?

- În primul rînd, este vorba 
despre angajaţii din domeniul 
educaţiei, sfera socială, cultură, 
protecţia copilului. În special, 
angajaţii Centrelor de protecţie 
a copilului, antrenaţi în activi-
tăţi ce ţin de copiii străzii. Pen-
tru această categorie de angajaţi 
a fost stabilit un supliment de 40 
la sută la salariul de bază. Toto-
dată, a fost stabilit un supliment 
fix de 500 de lei pentru anga-
jaţii de la grădiniţele de copii 
– educatori, bucătari, dădace, 
asistente medicale. Acest lucru 
s-a făcut după ce am depistat 
un deficit de cadre în mai mul-
te grădiniţe, în special, de bu-
cătari. Lumea nu vine acolo să 
muncească pentru nişte salarii 
mizere. Actualii angajaţi pleacă, 
mulţi dintre ei părăsesc ţara.

- Fracţiunea Dvs. a pre-
zentat o iniţiativă care pre-
vede acordarea de ajutoare 
pentru angajaţii instituţiilor 
educaţionale şi cele medicale. 
Spuneți-ne mai multe detalii?

- La iniţiativa noastră, a fost 
oferit un ajutor unic, în mări-
me de 500 de lei, profesorilor 
de la instituțiile de învățământ 
primar şi gimnazial. De aseme-
nea, de acest ajutor vor benefi-
cia şi tinerii specialişti, precum 
şi peste 1000 de profesori din 
instituţiile de învăţămînt din 
suburbiile Chişinăului.

Totodată, a fost adoptată o 
decizie privind alocarea unei 
asistenţe financiare de 70 de lei 
pentru călătoriile cu transpor-
tul public pentru angajaţii din 
grădiniţele de copii şi şcoli, cu 
excepţia suburbiilor.

- Cînd asistenţa va ajunge 
la beneficiari şi cum vor pu-

tea primi ajuto-
rul respectiv?

- Listele ur-
mează a fi în-
tocmite de către 
directorii institu-
ţiilor de învăţămînt 
în care acti-

vează angajaţii, mai apoi coor-
donate cu comitetele locale şi 
cele sindicale, după care trans-
mise Direcţiei Generale Educa-
ţie, Tineret şi Sport a Primăriei. 
Ajutorul de 500 de lei va fi ofe-
rit în septembrie, iar compen-
saţia de 70 de lei va fi achitată 
lunar. Plus la aceasta, la iniţi-
ativa fracţiunii PSRM, 748 de 
medici de familie şi asistente 
medicale din Chişinău vor be-
neficia de abonamente pentru 
călătorii cu transportul public.

- Dumneavoastă perso-
nal și fracţiunea pe care o 
conduceţi, aţi prezentat ini-
ţiativa privind instalarea, în 
Primărie şi în alte instituţii, 
de ascensoare pentru persoa-
nele cu nevoi speciale. Cum se 
desfăşoară realizarea acestui 
proiect?

- Noi ne conducem de 
principiul: niciun locuitori al 
municipiului nu trebuie să se 
simtă abandonat. Fiecare chi-
şinăuian trebuie să se simtă 
membru al societăţii în sensul 
deplin al cuvîntului. Într-ade-
văr, după mai multe solicitări 
pe care le-am primit din partea 
persoanelor cu deficienţe loco-
motorii (care se deplasează în 
cărucior), am lansat iniţiativa 
de montarea a unor ascensoare 
externe și interne pentru per-
soanele cu nevoi speciale, în in-
stituţiile municipale. În primul 
rînd, este vorba despre Primăria 
Chişinău şi instituţiile medicale 

orășenești. În prezent, au 
fost deja montate 12 ascen-

soare în policlinicile din 
sectoarele Cen-

tru, Botanica 
şi Ciocana, 
două ascen-
soare externe 
pentru per-
soanele cu 
necesități 
speciale, în 
Policlini-
ca nr. 1. În 
instituţiile 
menţionate, 
au fost in-
stalate şi 10 
ascensoare 
interne, care 
sînt dotate 
şi cu climati-
zoare.

- Ne puteţi spune adrese-
le exacte ale instituţiilor me-
dicale, unde au fost montate 
ascensoare pentru persoanele 
cu deficienţe locomotorii?

- Este vorba despre Poli-
clinica nr. 1, de pe strada 31 
August (Centru), Centrul Con-
sultativ-Diagnostic de pe bule-
vardul Dacia, 5/2b (Botanica), 
centrele medicilor de familie 
nr. 3 (bulevardul Dacia, 5/2a, 
Botanica), nr. 7 (strada Docu-
ceaev, sectorul Telecentru) şi 
nr. 8 (strada Voluntarilor, Cio-
cana). Plus la aceasta, în vii-
torul apropiat, va fi instalat un 
ascensor pentru persoanele cu 
nevoi speciale şi în clădirea 
Primăriei.

- Dar la Chişinău există 
un număr destul de mare de 
persoane inapte pentru mun-
că, acestea nefiind în stare nu 
doar să se deplaseze, ci sînt 
chiar imobilizați la pat…

- Într-adevăr, avem foarte 
multă lume cu forme grave de 
invaliditate, imobilizați la pat. 
Rudele acestora sînt nevoite să 
renunţe la locurile de muncă 
pentru a-şi dedica viaţa îngri-
jirii acestor persoane. La iniţi-
ativa fracţiunii PSRM, pentru 
a uşura munca de îngrijire pe 
care o efectuează membrii fa-
miliilor, vor fi create 900 de 
unităţi de personal scriptic de 
asistenţi personali (infirmiere), 
care vor avea carnet de muncă 

şi salariu lunar. Adică, oame-
nii care îngrijesc persoane grav 
bolnave vor putea face acest 
lucru, fiind angajaţi oficial în 
cîmpul muncii.

- Foarte mulţi locuitori ai 
Chişinăului se plîng pe creş-
terea tarifelor, fiind nevoiți 
să cheltuiască o mare parte 
din salarii şi pensii pentru a 
le achita. Cu atît mai mult 
că, în curînd, va începe se-
zonul de încălzire, drept 
urmare facturile vor creşte 
enorm. Cum intenționează 
fracțiunea dvs. să ajute locu-
itorii Chișinăului să rezolve 
această problemă?

- Noi am propus amenda-
mente la regulamentul privind 
compensaţia de 40 la sută pen-
tru furnizorul de căldură, re-
calcularea consumului de apă, 
achitarea diferenţei pentru creş-
terea tarifului pentru evacuarea 
deşeurilor tari. Recepţionarea 
documentelor va începe de la 1 
septembrie, şi nu din octombrie 
sau ianuarie, cum era anterior. 
Achitările compensaţiilor pen-
tru persoanele defavorizate, în 
baza modificărilor în procedu-
ra de reglementare, vor începe 
de la 1 septembrie 2019, şi nu 
de la 1 mai, aşa cum era îna-
inte. Compensaţiile pentru apă 
şi evacuarea deşeurilor se vor 

achita în decursul întregului an, 
inclusiv locatarilor din casele 
private. Cei care deja au primit 
compensaţiile pentru căldură, 
în perioada rece 2017-2018, 
vor avea de prezentat doar soli-
citările, şi nu întregul set de do-
cumente de confirmare a veni-
turilor la un membru de familie 
sub 3000 de lei şi componenţa 
nemodificată a familiei. În pre-
zent, compensaţiile sînt achita-
te unui număr de 42 de mii de 
persoane.

- Cum interacţionează 
fracţiunea Dvs. cu actuala 
conducere a Primăriei, în 
special cu primarul general 
interimar, Ruslan Codrea-
nu?

- După decizia instanţei de 
judecată privind anularea ale-
gerilor primarului general, noi 

nu avem niciun fel de conduce-
re a Primăriei. Ruslan Codrea-
nu deţine acest post în mod 
ilegal, iar fracţiunea PSRM i-a 
contestat împuternicirile.

- Multă lume continuă să 
se plîngă de construcţii ilega-
le în curţile în care locuiesc.

- În acest scop, la noi func-
ţionează un grup pe probleme 
de construcţii, conducător al 
grupului este Dmitrie Mitioglo. 
Îi îndemn pe toţi cei care se 
confruntă cu probleme privind 
construcţiile ilegale să se adre-
seze grupului respectiv la nu-
mărul de telefon 022-855-853.

- Ce evenimente sociale 
desfăşoară în prezent fracţiu-
nea PSRM?

- De săptămîna trecută 
sîntem antrenaţi în lucrări de 
montare a terenurilor de joacă 
pentru copii în curţile de bloc. 
Desfăşurăm colectarea de sem-
nături, asigurăm coordonarea 
cu preturile sectoriale. Toto-
dată, chiar şi în aceste activi-
tăţi, Primăria ne pune beţe-n 
roate pentru a tărăgăna proce-
sul. Plus la aceasta, în prezent 
lucrăm asupra noului buget, 
care prevede montarea în curţi 
a 125 de noi terenuri de joacă 
pentru copii şi 70 de terenuri 
sportive. Locatarii, interesaţi 

ca în curţile lor să fie montare 
terenuri pentru copii şi bănci 
pentru odihnă, se pot adresa la 
aparatul fracţiunii noastre sau 
la organizaţiile teritoriale ale 
Partidului Socialiştilor din fie-
care dintre cele cinci sectoare 
ale Chişinăului.

- În final, ce aţi dori să le 
spuneţi chişinăuienilor?

- Vreau să le spun locuito-
rilor capitalei noastre că pentru 
noi este valoros fiecare orăşean, 
fiecare familie  care locuieşte în 
oraşul nostru. Noi nu-i împăr-
ţim pe locuitorii oraşului nostru 
pe criterii politice sau de altă 
natură. Este de datoria noastră 
să oferim un ajutor pe măsura 
posibilităţilor tuturor celor care 
au nevoie de el. Nicio persoa-
nă care ne va cere ajutor, nu va 
rămînea fără atenţie.

SOCIALIŞTII AU REUŞIT CA NUMĂRUL 
COPIILOR CARE VOR BENEFICIA DE 
AJUTOR CU OCAZIA ÎNCEPUTULUI 
NOULUI AN DE STUDII, SĂ AJUNGĂ ÎN 
ANUL CURENT, ÎN PREMIERĂ, LA 8 MII

SOCIALIŞTII DEMONSTREAZĂ 
ZILNIC CĂ POŢI OBŢINE REZULTATE 
FIIND CHIAR ŞI ÎN OPOZIŢIE



SOCIALIȘTII

3www.socialistii.md

LA CHIŞINĂU, SOCIALIŞTII 
Socialiştii din Consiliul Municipal al capitalei, mai întîi propun, promovează şi insistă pe 
adoptarea de decizii menite să îmbunătăţească viaţa angajaţilor bugetari, a profesorilor, 
medicilor, pensionarilor, să amelioreze condiţiile în care are loc procesul de studii în şcoli şi cel 
educaţional – în grădiniţe. Noi implementăm programe pentru susţinerea tinerilor specialişti. 
O atenţie deosebită este acordată persoanelor cu nevoi speciale, celor cu deficienţe de auz şi 
de vedere.

PROTECŢIA SOCIALĂ A FIECĂRUI CHIŞINĂUIAN – UNA DIN PRIORITĂŢILE NOASTRE DE BAZĂ

8000
În acest an, 8000 de copii din 
Chişinău vor primi un ajutor 
material de 700 de lei cu ocazia 
începutului 
noului an de 
studii.

de copii

700de lei

Pentru a beneficia de ajutorul respec-
tiv, părinții urmează să depună cererea la 
instituția de învățămînt. Listele vor fi per-
fectate de către conducerea instituției împre-
ună cu diriginții, apoi acestea vor fi revăzute 
de către Direcția Generală Educație, Tineret și 
Sport și înaintate spre plată Direcției Generale 
Asistență Socială. 

Elevii din clasa întîi, a V-a și a XII-a vor 
beneficia de suport la finele lunii septembrie 
– începutul lunii octombrie.

ŞCOALA
ÎN PREMIERĂ

UN NUMĂR RECORD 

ÎN PERIOADA VERII

AU IMPLEMENTAT MAI MULTE PROIECTE SOCIALE 

IMPORTANT, CUM PRIMIM AJUTORUL

IM
PO

RT
AN

T

Pentru a primi ajutorul 
material, părinţii vor depune 
o cerere şi tot setul de 
acte necesare în adresa 
directorului şcolii. 

În fiecare școală, va fi constituită o comisie 
interdisciplinară, care va examina seturile de acte 
depuse şi va elabora listele copiilor care vor beneficia 
de ajutorul material ÎN MĂRIME DE 700 DE LEI prin 
intermediul Direcţiei Generale Asistență Socială şi 
Sănătate.

CUM PRIMIM AJUTORUL

Proiectul regulamentului a fost 
elaborat de reprezentanţii fracţiunii în 
comun cu Direcţia Educaţie Tineret și 
Sport din capitală. 

Dacă doriți să aflați unde puteți apela pentru a obţine ajutorul necesar, 
accesaţi site-ul sau contactaţi aparatul fracţiunii la numărul de telefon 

Aparatul fracţiunii PSRM

022-201-545 
cmc.socialistii.md

petitia.md
sau la rubrica „Consiliul Municipal Chişinău”
sau prin intermediul site-ului

CHIAR ŞI FIIND 
ÎN OPOZIŢIE, 

SOCIALIŞTII OBŢIN 
REZULTATE
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AJUTOR PENTRU PROFESORII DIN CHIŞINĂU
500 DE LEI

La iniţiativa fracţiunii Partidului Socialiştilor din Republica 
Moldova în Consiliul Municipal Chișinău, cadrele didactice din 

capitală vor beneficia de un ajutor unic în mărime de
cu ocazia 
începutului anului 
de studii 

Această sumă va fi alocată pentru asigurarea condiţiilor necesare activităţii cadrelor didactice din clasele primare şi cele medii, 
inclusiv tinerii specialişti şi cele peste 1000 de persoane care activează în suburbii. IMPORTANT

PROGRAME SOCIALE

PERSOANELE CU DEFICIENŢE DE AUZ ŞI DE VEDERE 
TREBUIE SĂ FIE INTEGRATE COMPLET ÎN SOCIETATE

Fracţiunea socialiştilor a reușit, în ca-
drul şedinţei Consiliului Municipal Chi-
şinău, să aprobe patru iniţiative de maxi-
mă importanţă pentru locuitorii capitalei. 
Toate acestea au fost prezentate de soci-
alişti încă în cadrul campaniei electorale, 
iar acum urmează să înceapă realizarea 
lor. 

Una din iniţiative este destinată pro-
fesorilor. Astfel, 6620 de învăţători vor 
primi ajutor material pentru pregăti-
rea de noul an de studii. 

Dacă, anterior, profesorii procurau pe 
cont propriu materiale didactice, în acest 
an, banii pentru aceste nevoi, la iniţiativa 
socialiştilor, vor fi alocaţi din bugetul mu-
nicipalităţii. În rezultat, 6620 de profe-

sori vor primi cîte 500 de lei din bugetul 
municipiului pentru a-şi procura mate-
riale didactice şi mărfuri de cancelarie, 
necesare pentru procesul de studii în 
noul an. 

Proiectul a fost sprijinit de majoritatea 
consilierilor. În aceste scopuri, urmează a 
fi alocate 4 milioane  220 mii de lei. 

Şeful fracţiunii PSRM în Consiliul Mu-
nicipal, Ion Ceban, a menţionat că, anul 
viitor cuantumul indemnizaţiei unice 
pentru cadrele didactice va creşte pînă 
la 1000 de lei. 

– Profesorii nu trebuie să cumpere din 
bani proprii cele necesare pentru activita-
tea didactică, a explicat socialistul.

Bineînţeles, aceşti 500 de lei nu 
rezolvă problema salarizării pentru 
profesori şi, la general, a tuturor 
celor care activează în sistemul de 
educaţie. Cu toate acestea, chiar 
şi acești 500 de lei poţi cumpăra o 
parte din materialele necesare pen-
tru activitatea zilnică, astfel proce-
sul de instruire devine un pic mai 
calitativ şi mai uşor. Din numele 
tuturor învăţătorilor, mulţumim 
pentru această surpriză plăcută înainte de începutul noului 
an de studii. 

Tatarciuc L., 
profesor de engleză, 

gradul didactic II

CE SPUNE LUMEA

GRATIS1000DE PERSOANE

OCHELARI

Proiectele propuse de fracţiunea PSRM din 
Consiliul Municipal sînt cu adevărat necesare 
şi contribuie la soluţionarea problemelor socie-
tăţii. Iniţiativa acestora cu privire la ascensoare 
şi aparate de auz, ochelarii şi cîrjele sînt salu-
tate de societate. Este ceea ce ne lipsea mult 
şi nimeni nu risca să spună sau să vină cu un 
proiect în acest sens. Ei sînt unicii din CMC, 
care mereu propun proiecte sociale, care vor-
besc despre problemele oamenilor de rînd, a 
celor care nu au posibilitatea de a se asigura de 
sine stătător. 

Svetlana ȘAPOVALOVA, 78 de ani

Proiectele sociale, elaborate și iniţiate datorită 
socialiştilor, sînt necesare. Consilierii noştri de-
pun mult efort pentru ca, în Chişinău, autorităţi-
le să se gîndească, în primul rînd, la oameni şi să 
le rezolve problemele. Este salutabil proiectul cu 
cantinele sociale şi multe altele, dar ar fi fost bine 
ca autorităţile să majoreze pensiile. Aceasta este 
principala problemă. Deocamdată, lumea se mai 
descurcă datorită cantinelor sociale şi compensa-
ţiilor, însă nimeni nu știe cît vor dura acestea, plus 
nu fiecare poate să beneficieze de aceste proiecte.

 Maria FILIP, 78 de ani

OMUL ŞI NEVOILE SALE 
MAI PRESUS DE ORICE

Viaţa omului de rînd, în Moldova, 
este grea, iar pentru persoanele cu 
deficienţe de vedere şi de auz, este 
cu mult mai grea. Spre regret, statul 
nostru mereu uită de această catego-
rie de cetăţeni.

Suntem rugaţi să oferim ajutor 
în mai multe probleme. Inclusiv cei 
care au nevoie de ajutor mai mult 
decît alţi oameni. Noi am elaborat şi 
am promovat în Consiliul Municipal 

un proiect care va permite asigu-
rarea cu ochelari gratuiţi a per-
soanelor cu deficienţe de vedere 
(categoria I şi II de invaliditate), cu 
venituri sub 3 mii de lei.

Întocmirea listelor de beneficiari 
a fost pusă în sarcina organizaţiei te-
ritoriale a Organizaţiei Obşteşti 
„Asociaţia Nevăzătorilor din 
Moldova”.

Este un mare plus pentru pensionari, mai ales 
ţinînd cont de pensiile foarte modeste din ţara 
noastră. Cred că a fost un proiect necesar. Ar fi 
de dorit ca astfel de proiecte să fie lansate de 
autorităţi, dar, din păcate, astfel de categorii de 
persoane nu prezintă prioritate pentru acestea. 
Pentru noi, socialiştii, situaţia este cu totul alta. 
Omul şi nevoile sale sînt baza tuturor deciziilor 

şi proiectelor noastre, promovate de PSRM 
atît în Parlament, cît şi în Consiliul Mu-

nicipal. 

Listele beneficiarilor se vor afla la medicii 
oftalmologi din cadrul Asociaţiei Medicale 
Teritoriale, iar ochelarii vor fi distribuiţi în 
baza reţetei.

Adrian LEBEDINSCHI,
deputat în Parlament, președinte OT 
a PSRM din sec. Centru (Chişinău).

Eugenia CEBAN, 
consilier municipal PSRM

OPINIE
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ȘCOALA

FELICITĂRI CU PRILEJUL NOULUI AN ȘCOLAR!

Fiecare cetățean al statului nostru intră în toamnă cu sentimente legate de şcoală – frumoasa lume în care cineva păşeşte 
stingher pentru prima dată, cineva revine cu dor după vacanță, cei mai mulți retrăind, nostalgic, emoții alături de copii sau 
nepoţi. În debutul anotimpului care stă să-şi intre în drepturi, îmi face plăcere să adresez tuturor actorilor implicați în procesul 
educațional sincere şi cordiale felicitări cu ocazia lansării anului de studii 2018-2019.

Dragi părinți,
Pentru ca şcoala să dea roadele mult râvnite, 
este nevoie de implicare, prezență, susținere 
din partea dumneavoastră. Să ne unim 
eforturile în realizarea unui act educaţional 
de calitate. Puterea exemplului este de 
netăgăduit în cultivarea respectului pentru 
personalitatea învățătorului, pentru muncă, 
integritate şi onestitate, familia rămânând 
locul unde se formează extrem de importanții 
şi nu întâmplător proverbialii şapte ani de 
acasă.

Stimaţi pedagogi, 
Timpul, cu toate schimbările pe care le impune, 
nu a modificat misiunea ce o aveți: ați fost 
şi rămâneți semănătorii luminii. Răspândind 
iubire şi educând frumosul, adevărul, binele 
şi sacrul, Dumneavoastră făuriți personalităţi 
independente, cu profil moral distinct. Indiferent 
de faptul că abia debutați în profesie sau vârsta 
onorabilă a odihnei binemeritate v-a găsit la 
catedră, vă caracterizează altruismul nesecat, 
cumsecădenia şi energia incomensurabile, fapt 
pentru care meritați toată admirația.

Dragi elevi și studenți,
Sunteţi bucuria prezentului şi speranța 
viitorului. Fiți setoşi de a şti şi potoliți-
vă această sete la izvorul cunoştințelor 
zilei de azi, al înțelepciunii zilei de ieri şi 
al încrederii în cea de mâine. Fiți curioşi 
a descoperi, dornici de a vă manifesta şi 
de a făuri istoria neamului! Demonstrând 
perseverență, corectitudine şi curaj, vă veți 
asigura calea spre succes şi veți îndreptăţi 
aşteptările părinţilor de acasă şi a celor de 
la şcoală – dascălii voştri.

Vă urez tuturor un an şcolar doldora de bucuria sănătății şi a realizărilor, spre binele 
personal şi prosperitatea statului nostru, Republica Moldova. Igor DODON

În Chișinău
4000

de ghiozdane

au fost distribuite

au fost distribuite

în toată ţara
25000de ghiozdane



SOCIALIȘTII

6 MOLDOVA ARE VIITOR

PROGRAMELE ȚINTĂ ALE SOCIALIŞTILOR

Str.P.Zadnipru,15,15/1;
Str.Mircea Cel Bătrîn,8/1; Str.N.M. Spătaru, 19/3
Str. Alecu Russo,55/l; Str. Voluntarilor, 16/1;
Bd. Mircea Cel Bătrân,29/2,29/3; 
Str. Igor Vieru,18;
Str. Alecu Russo,18/l; Str. Igor Vieru,l;
Str . M. Sadoveanu,2-2/3; 
Str. M. Sadoveanu,4/1;
str. P. Zadnipru, 18; Str. Ginta Latina.5;

ЧЕКАНЫ

CENTRU
Str. Gagarin,9; Bd. Negruzzi.6;
Str. Cantemir,5; Bd. Ştefan Cel Mare,3;
Bd. Ştefan Cel Mare,62,64;
Str. Asachi, 66/1;
Parcul Zaikin Str. Ismail,98/2;
Str. Hînceşti,55/3; Str. Lech Kacinski,10/2
Str. Drumul Viilor,41; Str .Pietrarilor,8
Str. Lech Kacinski,2/3;
Valea Morilor lîngă terenul de badminton

 Data instalării
05.10-06.10 
07.10-08.10 
09.10-10.10

05.11-06.11 
07.11-09.11 
09.11-11.11

18.11-19.11

 Data instalării
23.09-24.09

25.09-26.09 

27.09-28.09
25.10-26.10

27.10-28.10
29.10-30.10

31.10-01.11
20.11-22.11

 Data instalării
18.11-19.11 
16.11-17.11 
14.11-15.11 
12.11-13.11

15.10-16.10
13.10-14.10

11.10-12.10

 Data instalării
15.09-16.09
17.09-18.09
19.09-20.09
21.09-22.09
17.10-18.10
19.10-20.10
21.10-22.10
23.10-24.10
20.11-22.11

BOTANICA
Str. Băcioii Noi, 16; Bd. Dacia,69/l;
Şos  Munceşti,784; Bd. Dacia,60/l;
Str. Grenoble,203; Bd. Cuza-Vodă,3 5;
Str. Traian, 16/2; Str. Hristo Botev,7/l;
Bd. Traian, 16/2; Str. Hristo Botev, 6/1;
Bd. Cuza-Vodă,25/5; Str. TrandafiriIor,31/7;
Str. Teilor,6; Str. Pandurilor,21;
Str. Independenţei, 14/4; Str. Aeroport, 11
Str.Brîncuși,146;

 Data instalării
29.09-30.09 
01.10-02.10 
03.10-04.10 
02.11-03.11 
03.11-04.11 

20.11-22.11

BUIUCANI
Str. Alba Iulia,204/1; Str. AIba Iulia,4;
Șos. Balcani,2/l; Str. Marinescu, 15/2;
Str. Teodorovici, 16/2; Str. Ioana Radu,24;
Str, V.Lupu,31; Str. Calea Ieşilor,51/3;
Str. Calea Ieşilor,47/2; Str. Coca,31;
Str. I.Creangă,64-66;

RÎȘCANI
Str. Bogdan Voievod,4, 4/3,6/1; 
Str. Miron Costin,16 ;
Str. Coșbuc,7 - Pușkin,52;
Str. Calea Orheiului, 109/3,111/4;
Str. Gh.Madan,46/4; Str. Gh.Madan,52
Str. Vasile Badiu,10/3; 
Str. Albişoara,82/4;
Str. Grădinilor,58; Str. Kiev, 14/2-14/3;
Str. Albişoara 12; Ismail,108/2;
Str. Grigore Vieru,26;
Str. Mirceşti, 8/l; Str. Pușkin,50-50A;
str.N.Dimo,29/3,31/1;

CIOCANA

cmc.socialistii.md

Informaţia privind solicitările examinate şi adresele, la care sînt 
planificate noi lucrări, o puteţi obţine pe site sau în aparatul 

fracţiunii, la numărul de telefon 022-201-454

* Lucrările ar putea devia parţial, de la graficul stabilit, în dependenţă de condi-
ţiile climaterice. 
** Vă rugăm, ca în momentul efectuării lucrărilor, să oferiţi tot sprijinul posibil 
activiştilor noştri în amenajarea teritoriului, pentru montarea terenului. Astfel 
lucrările vor fi finalizate mai repede. Vă mulţumim anticipat pentru contribuţie!

sau la rubrica “Consiliul Municipal Chişinău”

MODUL SĂNĂTOS 
DE VIAŢĂ

Graficul de dare în exploatare a terenurilor sportive şi workout

În ultimii 3-4 ani, mii de persoane ne-au contactat cu 
rugămintea de a instala terenuri de joacă pentru copii, 
de a amenaja curţile şi de a întreprinde măsuri pentru a 
le oferi copiilor, tineretului şi celor maturi posibilitatea 
de a face sport în curţi şi parcuri. În acest context, noi 
am studiat experienţa altor state şi, în anul 2018, am 
prezentat un proiect de amploare privind construcţia 

a 70 de terenuri de sport şi terenuri-workout pentru 
activităţi sportive în tot oraşul. Procesul de construcţie 
este în plină desfăşurare. Mai jos, publicăm graficul 
prealabil de dare în exploatare a obiectelor, coordonat 
cu direcţia de profil din cadrul Primăriei. Vă rugăm să 
luaţi legătura cu aparatul fracţiunii PSRM în cazurile în 
care aţi observat nerespectarea termenelor prevăzute.

Programul țintă al socialiştilor prevede montarea în curţile de bloc 
şi în parcuri a unor terenuri sportive (bare fixe, bare paralele, scări 
sportive şi alt inventar sportiv) pentru diferite categorii de vîrstă. 

Sport în fiecare curte

Dinari COJOCARU, 
consilier municipal

Fiind medic de specialitate şi după activitatea pe care o desfăşor, pot afirma că, 
pentru un locuitor urban modern, modul de viaţă sănătos este extrem de important.

Şi, spre regret, constat că la Chişinău, pînă nu demult, nu 
au fost create condiţiile necesare în acest sens. Fracţiunea 
socialiştilor din Consiliul Municipal, de mult timp insista 
pe necesitatea schimbării pozitive a situaţiei, iar terenurile 
sportive din curţi, în opinia noastră, reprezintă o iniţiativă 
excelentă, elaborată şi realizată, la momentul actual, pe tot 
teritoriul Chişinăului. Sper că orăşenii vor aprecia la justa 
valoare noile terenuri sportive, iar odată cu aceasta şi efortu-
rile depuse de socialişti pentru implementarea acestui 
proiect.

Trebuie să recunoaştem că, deseori, se în-
cearcă a pune beţe-n roate socialiştilor ca opo-
ziţie, dar, avînd susţinerea din partea orăşeni-
lor şi cu perseverenţa care ne caracterizează, 
ne reuşeşte promovarea acestor proiecte.
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CALE DESCHISĂ PENTRU TINERI!

1000DE PERSOANE

Le-a fost ALOCAT un ajutor 
echivalent a 3 salarii

ANGAJAŢILOR  
SFEREI  BUGETARE

Vestea precum că, în timpul cel mai apropiat, 
bugetul familial se va completa suplimentar cu 
suma de o mie de lei, a fost primită în familia lui 
Sergiu şi Irina T. cu o bucurie rezervată. 

Un tînăr pedagog şi un tînăr medic, care 
abia şi-au terminat studiile, cu greu îşi pot plăti 
chiria în capitală. În situaţia cînd sunt nevoiţi 
mereu să economisească, iniţiativa socialiştilor 
despre alocarea de bani tinerilor specialişti care 

activează în municipiu a fost o surpriză plăcută. 
- Nu voi spune suma din care pînă nu de-

mult, ne reuşea să supravieţuim, dar voi spune 
în felul următor: o mie de lei în situaţia noastră, 
este un ajutor real şi binevenit. Cu atît mai mult 
că vara a trecut, suntem în prag de toamnă, mai 
departe vine iarna și vom avea de achitat factu-
rile pentru încălzire. Nu mă plîng, mi-am ales 
de bună voie specialitatea, eu însumi am decis, 
am învăţat şi am mers la lucru. Personal am de-

cis să rămîn în Moldova, să nu plec 
peste hotare aşa cum au procedat o 
jumătate din colegii mei de facul-
tate. Cu toate acestea, este greu să 
munceşti ştiind că nimic bun nu te 
aşteaptă. Noutatea din partea so-
cialiştilor precum că de la bugetul 
Primăriei ne vor fi achitate anumite 
suplimente chiar a fost o bucurie 

pentru noi, i-a relatat corespondentului ziarului 
„Socialiştii” Sergiu T. 

- Anterior, eram nevoiţi să punem de-o par-
te nişte bani tot anul pentru a trece prin iarnă, 
a confirmat cuvintele soţului şi soţia. – Ambii 
suntem din alte localităţi, plus la aceasta eu abia 
anul trecut am absolvit universitatea şi am înce-
put să activez după specialitate abia acum. Pînă 

atunci, am trăit în 
doi doar din sa-
lariul lui Sergiu, 
care de cîţiva ani 
activează în ca-

litate de profesor. Bineînţeles, ne-a fost greu. 
Acum, parcă, este ceva mai uşor, iar dacă de noi 
îşi vor aduce aminte mai des, aşa cum a fost cu 
suplimentul acesta de o mie de lei, trecem cu 
bine peste toate. 

Este de menţionat că, în mai mulţi ani, este, 
probabil, prima sumă atît de importantă pentru 
tinerii specialiști-bugetari care trăiesc şi acti-
vează în capitală.

TINERII SPECIALIŞTI VOR BENEFICIA DE ASISTENŢĂ
La iniţiativa fracţiunii Partidului Socialiştilor în 
Consiliul Municipal Chişinău, angajaţii-bugetari 
din cadrul autorităţilor publice locale din capitală, 
tinerii specialişti, inclusiv profesorii şi medicii, vor 
beneficia de compensaţii în volum de 1000 de 
lei, începînd cu 1 septembrie, 2018.

PENTRU TINERII 
SPECIALIŞTI 1000DE LEI

Cred că orice iniţiative menite 
să sprijine tinerele familii, tinerii 
specialişti reprezintă o necesitate 
vitală pentru viitorul statului nostru. 
Doar aşa, alături de crearea de noi 
locuri de muncă bine salarizate, 
putem face faţă situaţiei cu exodul 
populaţiei din ţară. Sprijinim total 
iniţiativa socialiştilor din Consiliul 
Municipal. Ne-am dori o atenţie 
similară faţă de familiile tinere şi din 
partea Guvernului. 

Familia MEDELEAN

OPINIE Este greu să 
spun ce gîndesc 

funcţionarii moldoveni, responsabili 
pentru salariile lucrătorilor din sfera so-
cială. Sau nu-şi dau seama că-i distrug 
metodic pe bugetari, sau o fac cu bună 
ştiinţă şi înadins. 

Să luăm chiar situaţia cu pedagogii 
din Moldova. Este un dezastru ceea ce 
se întîmplă în programele lor de studii, 
modificate anual de dragul guvernării ac-
tuale. 

Dacă mai înmulţim toate acestea la 
salariul mic, nu e de mirare că, într-un fi-
nal, pedagogii se văd nevoiţi să ia pentru 
munca sa „recompense financiare” din 
partea părinţilor. Iar cei care nu iau astfel 
de recompense, ajung nişte săraci. 

Sau situaţia în care se află medicii, 

care nu este mai bună. Da, salariile me-
dicilor sunt mai înalte, dar pînă la ele mai 
trebuie să ajungi – termenul pentru obţi-
nerea diplomei este mai mare, şi asta în-
seamnă că, timp de mai mulţi ani, tînărul 
specialist este nevoit să fie întreţinut de 
familie. 

Fracţiunea PSRM în Consiliul Mu-
nicipal este reprezentat de persoane de 
diferite specialităţi şi vîrste. Datorită 
acestui fapt, socialiştii s-au dovedit a fi 
cel mai bine informaţi despre problemele 
pe care le-am enunţat. 

Nu este absolut de mirare că, în limita 
posibilităţilor, tinerii specialişti au deve-
nit o prioritate pentru ajutor şi asistenţă.

OLEG LIPSKII: 
Socialiştii s-au dovedit 
a fi cel mai bine 
informaţi despre 
problemele 
tinerilor 
specialişti

Oleg LIPSKII,
deputat în Parlament

Oleg LIPSKII,
deputat în Parlament

IMPORTANT

copia de închiriere a spațiului locativ 

copia diplomei de absolvire a instituției de învățămînt 

confirmarea contului bancar al tînărului specialist unde 
urmează a fi transferată compensația;

copia buletinului de identitate și certificatul eliberat de 
organul cadastral teritorial, prin care se confirmă că angajatul 
autorității publice locale a municipiului Chișinău – tînăr specialist, împreună cu 
familia nu dispune și nu a dispus de dreptul de proprietate asupra unei locuințe în 
municipiul Chișinău.

TINERII SPECIALIŞTI VOR DEPUNE CERERILE LA LOCUL 
DE MUNCĂ, ANEXÎND URMĂTOARELE ACTE:
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INIŢIATIVE SOCIALE

ZIS ŞI FĂCUT !SUPLIMENTE 
SEMNIFICATIVE

LA SALARIU PENTRU 
BUGETARII DIN 
CAPITALĂ

Suplimente

500DE LEI

pentru angajații 
grădiniţelor 
de copii

LA ANUL VOM MAJORA DIN NOU 
SUMA SUPLIMENTELOR 

Socialiştii, timp de 
aproximativ doi ani de zile, 
luptă pentru:

Pentru lucrătorii de la grădiniţele din capitală, fiecare bănuţ 
suplimentar este o bucurie. Or, salariile nu le sînt chiar atît de 
solide. De aceea, ne face plăcere că am reuşit să majorăm sa-
lariile dădacelor, educatorilor, bucătarilor cu tocmai 500 de lei. 
Este o sumă importantă şi solidă. Cu toate acestea, nu trebuie să 
ne oprim aici, şi sînt convins că anul viitor vor putea 
găsi mijloace pentru o suplimentare şi mai mare a 
salariilor. Ne străduim să reuşim. Oricum, politica 
socială rămîne a fi o prioritate pentru noi. 

Cantinele sociale – o ultimă şansă 
de a supravieţui pentru mulţi oameni: 

Angajaţii de la grădiniţele de copii: Cerem Guvernului să urmeze 
exemplul Consiliului Municipal Chişinău şi al socialiştilor 

Pentru cei care nu cunosc problemele per-
soanelor fără adăpost, majorarea numărului per-
soanelor deservite în cantinele sociale cu 500 ar 
putea părea una nesemnificativă. Dar, cei care 
contactează regulat cu această categorie, ştiu că 
inițiativa socialiştilor pentru anul viitor ar putea 
salva nu o singură viaţă.

Pentru părinţii copilaşilor care vin în gră-
diniţa noastră, lucrul pe care îl facem noi 
rămîne neobservat. Nu toată lumea conştien-
tizează importanţa activităţii noastre pentru 
sănătatea şi dezvoltarea copilaşilor. Din păca-
te, salariile colegilor mei sînt foarte mici şi din 
această cauză grădiniţele suferă de deficit de 
angajaţi. Sîntem nevoiţi să lucrăm cît trei.

Venim la lucru foarte, foarte devreme, cînd 
majoritatea oamenilor încă dorm. Plecăm 
acasă tîrziu. Pentru un salariu mizer. 

Guvernul nu ține cont de problemele 
noastre. De parcă nu ar avea copii la grădiniţe. 

Pentru noi, a fost o surpriză plăcută faptul 
că Primăria a alocat aceste suplimente. Am 
aflat că este iniţiativa consilierilor socialişti. 
Cred că colegii mei vor fi de acord cu mine – 
le mulţumesc socialiştilor pentru acest pas şi 
îndemn Guvernul să urmeze exemplul Consi-
liului Municipal şi să ne majoreze substanțial 
salariile. 

Viorica M., bucătar

Bineînţeles, condiţiile în care se desfăşoară activitatea în gră-
diniţe trebuie îmbunătăţite, şi acest lucru ţine, mai întîi de 
toate, de salarii. Noi, cei din Parlament, am studiat foarte mi-
nuţios problemele ce ţin de securitatea alimentării în grădi-
niţe. A fost înfiinţată o comisie specială. Am studiat în detalii 
situaţia cu grădiniţele. Îmi susţin colegii din Consiliul Munici-
pal care timp de aproape doi ani, reuşesc să găsească finan-
ţarea necesară pentru suplimente salariale pentru angajații 
grădiniților. Vom face tot posibilul pentru ca problema să fie 
rezolvată şi la nivel de Parlament şi Guvern. 

Radu MUDREAC, deputat în Parlament

Cantine 
SOCIALE1200DE PERSOANE

Începînd cu 1 ianuarie, 2019, va fi asigurată alimentarea zilnică a pensionarilor, persoanelor 
cu nevoi speciale, a familiilor social-vulnerabile, a persoanelor fără loc de trai permanent sau venit 
stabil, astfel numărul beneficiarilor va crește de la 700 la 1200 (plafonul cu privire la venit va spori 
de la 2000 pînă la 3000 lei).

OPINIE

ÎNTREBĂRI?
APELAȚI

La telefonul aparatului fracţiunii PSRM 
din Consiliul Municipal Chişinău

Unde apelăm?
Cum obţinem compensaţii?
Care categorii?
Întrebări pentru Primărie?

022 201 545

Alexandr ODINȚOV
consilier municipal
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TERENURI PENTRU COPII

PROGRAM ȚINTĂ AL SOCIALIŞTILOR 
„TEREN PENTRU COPII ÎN FIECARE CURTE”

03.09 - 06.09
Bd. Cuza Vodă,7/1

Şos. Munceşti,782/2
Şos. Munceşti,814

Str, Independenţei, 14/4

07.09 – 09.09
Str. Hristo Botev,7/l
Str. Trandafirilor, 15

Str. Trandafirilor,31/7

10.09 - 12.09
Bd. Dacia,38/8

Bd. Cuza Vodă, 15/1 
Bd. Cuza Vodă, 17/4

24.10 - 27.10
Str. Pandurilor,70/1

Bd. Dacia,16/2 
Bd. Cuza Vodă, 14 

Str. Teilor,6 

28.10 - 30.10
Str. Pandurilor,21 

Bd. Dacia,3/2
Bd. Dacia,21

31.10 - 04.11
Bd. Dacia, 16/2

Str. Cetatea Albă, 143
Str. Botanica Veche,43/1

BOTANICA
23.09 - 26.09

Str. Alba Iulia, 192
Str. Alba Iulia, 184
Str. I.Creangă,55

Str. Vasile Lupu,19

28.09 - 29.09
Str. Balcani,4/2
Str. Balcani,6/2

Str. N. Costin,59 

30.10 - 01.10
Str. G. Tofan,6

Str. Paris,40
Str. I. Pelivan, 11

16.11-18.11
Str. Creangă,78

Str. I. Neculce,63, 
Str. V. Lupu,85

19.11-22.11
Str. Neculce,12

Str. G. Alexandrescu, 17
Str. Calea Ieşilor,61/6 
Str. Calea Ieşilor,59/l 

23.11-25.11
Str. Calea Ieşilor,7 
Str. Calea Ieşilor,15
Str. Calea Ieşilor,5

BUIUCANI
13.09 -16.09

Bd. Moscova, 13/2-15/1
Str. Bogdan Voievod, 6/1

Str. M. Basarab, 9/2
Str. N. Dimo, 22

17.09 - 19.09
Str. Miron Costin, 14
Str. Miron Costin, 20 

Str. Grădinilor, 23

10.09 - 12.09
Bd. Dacia,38/8

Bd. Cuza Vodă, 15/1 
Bd. Cuza Vodă, 17/4

20.09 - 22.09
Str. Cahul, 8/2

Str-la Studenţilor, 7/1 1
Str. Gh. Madan, 46/3 

05.11-07.11
Str. Pajurii, 11 

Str. Albişoara, 80/6
Str. Albişoara, 84/3
Str. Miron Costin, 2

08.11-11.11
Bd. Moscovei, 11/4 

Str-la Studenţilor, 2/1 
Bd. G. Vieru, 22/4 

Str. N. Dimo, 9/1-9/2 

12.11-15.11
Str. Aerodromului,2 

Str. N. Dimo, 9/1-9/2 

RÎȘCANI
15.10 - 17.10

Str. M. Sadoveanu,4/7
Str. Alecu Russo, 18/1
Str. N. M. Spătaru,5 şi 

P.Zadnipru,18,18/1,18/2

18.10 - 20.10
Str. Igor Vieru,18 

str. M. Sadoveanu,2/3 
str. Ginta Latină,5,5A,5B 

str. M. Sadoveanu,6

21.10 - 23.10
Str. Alecu Russo,63/4

bd.Mircea Cel Bătrân,7
Str. Alecu Russo,55/1

Str. Voluntarilor, 4

06.12 - 09.12
Str. Igor Vieru,19

Bd. Mircea cel Bătrân,17
Bd. Mircea cel Bătrân 

27/1,27/3
Str. Ginta Latină 23

10.12 - 12.12
Bd. Mircea cel Bătrân, 

5/2
Str. Maria Drăgan, l

Str. Voluntarilor, 16/1,

13.12 - 15.12
Str. Alecu Russo, 55/4
Bd. Mircea cel Bătrân, 

31/1, 
Str. Alecu Russo, 55

CIOCANA
01.10 - 04.10
Str. Gagarin,7
Bd. Negruzzi,6
Str. Cantemir,5

Str. Alecsandri,17

05.10 - 08.10
Şos. Hâncești,60/1,60/2,60/3

Str. Lech Kacinski, 10/2
Str. Academiei, 15/2

09.10 - 14.10
Str. Drumul Viilor,43

Str. Sciusev,55 
Str. Ialoveni, 102/1

26.11-29.12
Str. Asachi,53/1 
Str. Negruzzi,5 
Str. Ismail,92/1

Str. Văleni intersecție 
cu Vâlcele

30.11-02.12
Str. Asachi 71/3 

Str. Asachi 71/7 17
Dokuceaev 2, 2/1-2/4 

03.11-05.12
Str. Ismail,98/2

Str. Albişoara, 12
Str. Puşkin,50-50A

CENTRU

Programul socialiştilor continuă. În primul 
semestru al anului au fost instalate 50 de 
terenuri pentru copii. În semestrul doi al 
anului 2018 este preconizată instalarea a peste 
100 de terenuri. 

* Sînt posibile unele devieri 
în graficul de executare a 
lucrărilor în dependenţă de 
condiţiile climaterice. (pînă 
la 20 de zile)

** Vă rugăm, în timpul executării lucrărilor, să ajutați activiş-
tii noştri, în măsura posibilităților, în amenajarea teritoriului 
şi montarea terenului. Astfel, lucrările vor fi finalizate mai 
repede. Vă mulţumim anticipat pentru contribuţie!
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CRONICĂ

Locuitorii defavorizați 
ai municipiului 
Chişinău vor primi 
compensații pentru 
achitarea serviciilor 
comunale

PENTRU A BENEFICIA DE COMPENSAȚII
pentru perioada rece a anului 2018-2019

CETĂȚENII TREBUIE 
SĂ DEPUNĂ O CERERE

PENTRU A BENEFICIA 
DE COMPENSAȚII

începînd 
cu 1 septembrie 2018

VINE IARNA...
ŞI FACTURILE EXAGERATE

Socialiştii au ajutat foarte mult lumea, obţi-
nînd distribuirea gratuită a aparatelor de auz, a 
ochelarilor şi a cîrjelor. Este o iniţiativă foarte 
bună, le mulţumim pentru că au contribuit la ma-
jorarea sumei pentru alimentarea oamenilor în 
cantinele sociale, precum şi a plafonului minim a 
venitului lunar de la 2 mii pînă la 3 mii lei. Ei nu 
au uitat şi de beneficiarii de compensaţii pentru 
căldură în mărime de 40% din sumele indicate în 
facturi. Acum, putem depune actele necesre din 
septembrie, şi nu aşa cum era anterior, în prag de 
iarnă. Totodată, mai înainte trebuia să adunăm 
multe documente, acum este suficient să depui 
doar o cerere pentru a beneficia de compensaţie. 
Vă mulţumim că ne ajutaţi şi nu uitaţi de cei ne-
voiaşi şi de pensionari. 

Anatolie  COVALIOV, 79 de ani 

Compensații 
pentru căldură

CUM PRIMIM 
COMPENSAŢIILE

copia buletinului de identitate,
copia adeverinței de naștere a copiilor, 
copia adeverinței despre starea civilă eliberat de către OSC,
actul care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului, 
certificatul despre componenţa familiei şi extrasul din contul personal, 
copia facturilor de plată a serviciilor comunale şi resursele energetice pentru ultima lună pînă la depunerea cererii, 
certificatul privind salariul (după caz, bursa) pentru 12 luni precedente de la depunerea cererii, eliberat de la locul de muncă 
pentru persoanele încadrate în cîmpul muncii, 
pentru şomerii de lungă durată – certificatul de şomer pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii, eliberat de către 
Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
certificatul privind mărimea pensiei, pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii, eliberat de către Casa Teritorială de 
Asigurări Sociale sau, copia legitimaţiei, cu privire la mărimea pensiei pentru pensionari, persoane cu dizabilităţi, precum şi alte 
documente ce confirmă necesitatea acordării compensaţiei şi statutul de familie defavorizată social.

CERERILE SE DEPUN LA: Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ; 
Preturile de sector pentru cetăţenii care locuiesc în sectorul particular; 
Primăriile oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului.

Persoanele care au beneficiat în anul 2017-2018 de compensații vor depune cereri de confirmare privind solicitarea compensării cheltuielilor pentru resursele 
energetice și serviciile comunale, prin care vor confirma venitul global lunar și componența familiei a rămas neschimbată.
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 VALEA TRANDAFIRILOR
ILUMINAT

Socialiştii ţin sub un control permanent procesul 
de desfăşurare a lucrărilor de amenajare a 
parcurilor. Drept răspuns la multiplele solicitări 
din partea locuitorilor cartierului Botanica, noi am 
insistat pe iluminarea cît mai grabnică a parcului 
Valea Trandafirilor. Proiectul inițial de iluminare 
a fost implementat. Vom insista pe iluminarea 
deplină a parcului.

AMENAJARE

PÎNĂ DUPĂ

Pe lîngă proiectele sociale, 
noi, fără îndoială, acordăm o 
atenţie sporită proiectelor mari 
de infrastructură urbană, care 
vizează amenajarea, crearea 
unui mediu urban confortabil. 

În acest context, menţionăm 
cîteva proiecte-ţintă de-ale 
noastre, începînd cu amenaja-
rea parcurilor şi a curţilor de 
bloc şi terminînd cu montarea 
de terenuri de joacă pentru copii 
şi sportive, dar şi construcţia de 
terenuri sportive multifuncţio-
nale mari, de care vor beneficia 
nu doar locuitorii unui anumit 
cartier, ci şi ai întregului oraş. 

Pentru acest an, am planificat 
şi am reuşit să identificăm fon-
duri bugetare necesare pentru 
construcţia a două complexuri 

mari. Acestea vor include: un 
teren pentru mini-fotbal, echi-
pament pentru antrenamente 
de stradă (bare orizontale, bare 
paralele etc.), precum şi cîte 
un teren de joacă pentru copii 
şi bănci. 

Astfel, aceste com-
plexuri va fi bine-
venite pentru chi-
şinăuienii de toate 
vîrstele şi interese 
– de la copii pînă 
la maturi.

COMPLEXURILE SPORTIVE MARI care vor fi construite la Chişinău, la iniţiativa socialiştilor, vor fi utile pentru 
activităţi de menţinere a sănătăţii şi practicarea sportului PENTRU TOATĂ FAMILIA ŞI PENTRU TOATE VÎRSTELE

La iniţiativa fracţiunii PSRM în Consiliul Municipal și drept răspuns la solicitarea semnată de peste 300 de locuitori, în Chișinău, în cadrul unui 
proiect pilot va fi montat un stadion cu terenuri pentru mini-fotbal, baschet, volei, fitness. 
URMĂTORUL PAS – ORGANIZAREA UNUI TENDER PENTRU DOTAREA STADIONULUI. 
PÎNĂ LA FINELE ANULUI, DOTAREA STADIOANELOR URMEAZĂ SĂ FIE ÎNCHEIATĂ.

Proiectul de reabilitare a parcurilor, propus de socialişti, continuă. 
Parcul de pe str. Costin – sistemul de iluminat şi o alee prin parc spre grădiniţa de copii şi 
instalaţiile sportive. 
Vă amintim că, anul trecut, datorită avizului comisiei GCL, condusă de socialiști, au fost 
planificate lucrări de amenajare a parcurilor principale din capitală. 

CREĂM  INFRASTRUCTURĂ  DE  PARC  MODERNĂ

PRIORITĂŢILE SOCIALIŞTILOR: LA CHIȘINĂU VOR FI MONTATE

TERENURI SPORTIVE MODERNE

Grigore 
NOVAC,  
deputat 
în Parlament
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INIŢIATIVE SOCIALE

ASCENSOARE PENTRU PERSOANELE CU NEVOI SPECIALE
Preşedintele fracţiunii PSRM în 

Consiliul Municipal Chişinău, Ion 
Ceban, a vizitat policlinica nr. 1, 
unde, din inițiativa socialiştilor, au 
fost montate două ascensoare exte-
rioare pentru persoanele cu nevoi 
speciale şi trei ascensoare interioare, 
adaptate şi acestea în aceleaşi scop. 

Liderul socialiştilor a menţionat 
că pînă la sîfrşitul anului urmează să 
fie montate 20 de ascensoare exteri-
oare şi interioare în instituţiile cores-
punzătoare. Dar, astfel de mecanisme 
foarte necesare urmează să fie mon-
tate în clădirea Primăriei capitalei, 
totuşi, la momentul actual, lucrările 
întîrzie din motive tehnice, dat fiind 
statutul clădirii de monument al ar-
hitecturii.

– În prezent, în Chişinău, avem 
peste 35 de mii de persoane cu ne-

voi speciale, 7 mii dintre care sufe-
ră de dereglări locomotorii. Timp de 
mai mulţi ani, nimeni în oraş nu ajuta 
această categorie de oameni, a decla-
rat cu regret Ceban. 

Vă amintim că, anterior, la iniţiati-
va socialiştilor, în Primăria Chişinău 
au avut loc dezbateri privind moda-
lităţile de soluţionare a problemelor 
persoanelor cu nevoi speciale. Un 
rezultat al acestor dezbateri a fost 
înţelegerea privind constituirea unui 
Consiliu permanent pe lîngă Primă-
rie, precum şi cea privind aprobarea 
proiectului vizînd elaborarea strate-
giei în acest domeniu de activitate. 

Socialistul şi-a exprimat speran-
ţa că aceste iniţiative de importanţă 
majoră  vor fi aprobate la următoarea 
şedinţă a Consiliului Municipal. 

500DE LEI

Pentru cei cu deficienţe de auz

SOCIALIŞTII 
PERSOANELE CU NEVOI SPECIALE

AJUTĂ 
Fracţiunea Partidului Socialiştilor în Consiliul Municipal Chişinău a elaborat, 
a promovat şi a contribuit la aprobarea în Consiliu a mai multor iniţiative şi 
programe menite să ajute persoanele cu nevoi speciale

Cred că mie, la fel ca şi pentru majo-
ritatea oamenilor, mi-e greu  să-mi ima-
ginez cum e să trăieşti în tăcere deplină. 
Totuşi, mai multă lume trăieşte aşa. Şi nu 
doar trăieşte, ci mai şi făureşte, creează, 
iubeşte, lucrează. Ce-i drept, în majorita-
tea cazurilor aşa ceva este posibil nu în 
ţara noastră, or, la noi chiar şi pentru o 
persoană sănătoasă, uneori, este greu să 
găseşti un loc de muncă, nemaivorbind 
despre persoanele hipoacuzice. 

Fracţiunea socialiştilor în Consi-
liul Municipal Chişinău nu în zadar a 
încercat să ofere un ajutor acestor oa-
meni – anterior, Preşedintele ţării a aten-
ţionat în mai multe rînduri asupra acestei 
probleme, un exemplu de contribuţie fi-
ind ajutorul acordat prin efortul său copi-

ilor cu deficienţe de auz, prin finanţarea 
operaţiilor de inserare a implanturilor 
corespunzătoare. Dar, şi cei pentru care 
implanturile nu este o soluție sau este 
o soluție prea costisitoare, au nevoie de 
ajutor. Şi banii pe care, de acum înainte, 
îi vor primi aceste persoane, le va fi un 
ajutor bun.

Socialiştii, fiind principala forţă de 
opoziţie, sînt nevoiţi să lupte zilnic atît 
în Parlament, cît şi în Consiliile locale 
pentru interesele oamenilor de rînd. Însă, 
sprijinul pe care îl avem ne ajută să nu 
cedăm şi să mergem înainte.

VLAD BATRÎNCEA: socialiştii acordă ajutor 
persoanelor care au nevoie cel mai mult de el

Soneria luminiscentă va rezolva cîteva 
probleme odată

Părinţii mei, din cauza vîrstei, aud 
foarte rău. Bineînţeles, nu este vorba 
despre o surditatea totală, dar totuşi… 
Mai înainte, dacă uitam cheile, eram 
nevoit să bat mult timp la uşă. Iar acum, 
cred că montarea soneriei „clipitoare” 
va soluţiona problema. Şi eu mă simt 
mai liniştit, şi pentru rude este mai co-
mod. În secolul XXI, astfel de lucruri 
nu sînt o raritate, ci o necesitate.

Dumitru T.
Vlad BATRÎNCEA,

deputat în Parlament, secretarul executiv al PSRM

În policlinica de pe strada Ducuceaev a fost 
montat un ascensor nou. Este foarte comod, mai 
ales pentru pensionari şi persoanele cu nevoi spe-
ciale. Au fost montate rampe. De un mare ajutor 
este și proiectul nou al socialiștilor. Este vorba 
despre distribuirea de aparate de auz, ochelari şi 
cîrje pentru cei care au nevoie. Fracţiunea PSRM 
în Consiliul Municipal face foarte mult pentru ce-
tăţeni. Oferă asistentă şi în obţinerea de compen-
saţii pentru căldură. Dacă, anterior, pentru a primi 
compensaţia, era nevoie să aduni o sumedenie de 
documente, după care să umbli cu ele pe la diferite 
instanţe, acum este nevoie doar de o cerere şi atît. 

Svetlana REȘETNEAC, 63 de ani

OPINIE

OPINIE

Mii de oameni, imobilizaţi la 
pat sau care trec prin boli grele 
au nevoie de îngrijiri. Cei care-i 
îngrijesc, deseori, lasă lucrul 
pentru a avea grijă de rudele în 
dificultate. Socialiştii au găsit 
soluţia pentru crearea a 900 de 
locuri de muncă bugetare de 
„asistenţi personali”, ceea ce va 
permite asigurarea unor îngrijiri 
mai calitative şi reducerea 
prejudiciilor financiare cauzate 
de pierderea locului de muncă.

900
Rudele sau asistenţii, care îngrijesc de bolnavii 
imobilizaţi la pat, vor avea dreptul la 
angajare oficială în cîmpul muncii (salariu şi 
pachet social). 

de asistenţi 
personali

PENTRU PERSOANELE 
CU NEVOI SPECIALE
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Socialiştii au elaborat şi au pro-
movat în Consiliul Municipal iniţia-

tive privind suplimente salari-
ale pentru angajaţii din sfera 
culturii, ai teatrelor, biblio-
tecilor şi din alte instituţii 
municipale din domeniul 
dat. 

Deputatul Vasile Bolea 
este de părere că această 
sferă este una foarte sen-

sibilă, iar din cauza salariilor mizere mai 
multă lume pleacă din ea, ceea ce afectează 
negativ situaţia. Chişinăul poate şi trebuie să 
rămînă nu doar o capitală culturală, ci să fie 
şi un centru de dezvoltare a culturii teatrale 
şi muzicale a poporului moldovenesc mul-
tietnic. Proiectul de susţinere a oamenilor 
culturii, propus de conducătorul fracţiunii 
PSRM în Consiliul Municipal, Ion Ceban, a 
fost aprobat de Consiliul Municipal în una-
nimitate.

AJUTOR CELOR CARE AU GRIJĂ DE OAMENI
Socialiştii îi sprijină pe lucrătorii din domeniul protecţiei sociale 

Asistentul social – o profesie foarte grea şi subestimată 

Chişinăul trebuie să rămînă un centru de dezvoltare 
şi atracţie al culturii moldoveneşti multietnice 

INIŢIATIVE SOCIALE

Controlul Civil, format din 
consilierii municipali din fracţiu-
nea Partidului Socialiştilor, moni-
torizează procesul de efectuare a 
lucrărilor de reparaţie a acoperi-
şurilor şi de pregătire a reţelelor 
tehnice din blocurile cu multe eta-
je din Chişinău. În aceste scopuri, 
de la bugetul municipal au fost 
alocate 10 mln. lei. 

Lucrările de reparaţie a acoperi-
şurilor au loc în 300 de 
blocuri. 

Totodată, au loc dez-

bateri referitor la efectuarea lucră-
rilor de reparaţie capitală a acoperi-
şurilor tuturor blocurilor locative, a 
scărilor, faţadelor şi teritoriilor adia-
cente acestor blocuri. După executa-
rea lucrărilor menţionate, blocurile 
vor fi transmise noilor Asociaţii ale 
Proprietarilor de Locuinţe Privatiza-
te (APLP). 

Informaţia despre modul în care 
au loc lucrările este prezentată Co-
misiei Civile, săptămînal, de toate 
direcţiile implicate. 

În blocurile multietajate din Chişinău are loc reparația acoperişurilor şi pregătirea rețelelor 
tehnice. Calitatea efectuării lucrărilor este supravegheată de Controlul Civil.

SOCIALIȘTII EFECTUEAZĂ CONTROLUL CIVIL 

Petru BURDUJA
consilier municipal,
președinte OT sec. Ciocana

Una dintre cele mai complicate 
sarcini este să ajuţi oamenii aflaţi 
în cele mai dificile situaţii, sufe-
rinzi de boli grele, imobilizaţi la 
pat sau care trăiesc cu deficiențe 
locomotorii grave. 

Deseori, acest lucru îl fac 
rudele, nevoite să îmbine 
aceste preocupări cu ser-
viciul sau, în genere, să 

lase lucrul pentru a se deda în întregi-
me acestei activităţi nobile. Da, exis-
tă noţiunea de „asistent social”, dar 
cunoaștem cu toţii că există un deficit 
acut de aceşti specialişti. Motive sînt 
cîteva. Primul – neatractivitatea aces-
tei specialități şi cel de-al doilea motiv 
– salariile mici. 

Noi, socialiştii am fost contactaţi de 
mai mulţi specialişti din acest dome-
niu cu rugămintea de a le oferi ajutor. 
Noi am elaborat un program şi l-am 
promovat în Consiliul Municipal. 

Astfel, din acest an, vor mai apărea 
suplimentar 300 de unităţi de muncă 
„asistent social”, care vor beneficia de 
salariu de la buget.

Este important de menţionat că la 
aceste locuri vor putea pretinde şi ru-
dele pacienţilor, adică persoanele care 
şi aşa îi îngrijesc zilnic. Acum, ele vor 
putea primi salariu pentru munca lor. 
Totodată, am reuşit să obţinem supli-
mente de 40% la salariile actualilor 
angajaţi din sfera protecţiei sociale.

Asistenţa socială, lucrul cu cei mai defavorizaţi oameni, care 
au ajuns într-o situaţie de viaţă dificilă din punct de vedere fi-
nanciar sau în urma problemelor de sănătate, este o muncă grea. 
Totuşi, trebuie să te mobilizezi sută la sută pentru a-ţi executa 
obligaţiile. Trebuie să ştii a fi empatic. Trebuie să ai nervi de fier, 
pentru că, zilnic, eşti nevoit să vezi nedreptate, disperare, dezola-
re, durere şi suferinţă. 

Oamenii care activează în această sferă, în opinia mea, sînt 
nişte eroi. Inclusiv pentru că-i ajută pe alţi oameni, muncind din 
greu, pentru nişte salarii mizere. De aceea, orice majorare a sala-
riului sau careva suplimente reprezintă, fără doar şi poate, noutăţi 
pozitive. Le mulţumim socialiştilor pentru aceste iniţiative şi Vă 
dorim să obțineți o victorie detaşată în alegeri. Ţara are nevoie de 
politicieni capabili să-i empatizeze pe alţi oameni. 

Irina Grecu, asistent social 

Vasile BOLEA, 
deputat în Parlament

ANGAJAȚI DIN SFERA

CULTURII
+40%

PROTECȚIEI

+40%
ANGAJAȚI DIN SFERA

SOCIALE

Valerii BOTEA,
consilier municipal
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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, bd. 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

Luni

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
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SUBURBII 

ACTIVITATEA ÎN SUBURBII CONTINUĂ
Prima şedinţă itinerantă a consilierilor 
municipali la Budeşti

Pentru prima dată în istoria modernă a suburbiilor capitalei – şedinţe itinerante ale fracţiunii socialiştilor în Consiliul Municipal, conduse de Ion Ceban

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

Consilierii au discutat cele mai 
actuale probleme cu care se con-
fruntă atît locuitorii, cît şi primăria 
localităţii Vadul-lui-Vodă. Printre 
acestea figurează drumurile din oraş, 
sistemul de canalizare din localitatea 
Văduleni, amenajarea zonei de agre-
ment a parcului din interfluviul Nis-
trului ş.a. 

Ion Ceban a promis că împreună 
cu echipa sa va depune toate eforturi-
le pentru a rezolva aceste probleme. 

„Vom întreprinde toţi paşii ne-
cesari, inclusiv la etapa de amen-
damente la buget. Noi mergem în 
fiecare localitate care face parte din 
municipiu”, a declarat Ceban.

Consilierii municipali ai PSRM, 
în frunte cu Ion Ceban, au convocat 
o şedinţă itinerantă a fracţiunii în una 
din suburbiile capitalei – localitatea 
Budeşti, unde au discutat cu primarul, 
consilierii locali şi aparatul primăriei 
localităţii despre problemele comunei 
Budești: drumuri, infrastructură, pro-
iecte noi etc.

 Ion Ceban şi-a reiterat poziţia de 
a fi mai aproape de locuitori – atît ai 
oraşului, cît şi celor din suburbii. „Noi 
vom susţine iniţiativele locuitorilor 
oraşelor şi localităţilor ce fac parte 
din municipiu”, a declarat Ceban. 

Ar părea in-
credibil, dar aşa 
este – în unele din 
suburbiile noastre 
reprezentanţii auto-
rităţilor municipale 
au poposit pentru 
prima dată în mai 
mulţi ani. Sper că 
legătura dintre sub-
urbii şi oraşe va 
evolua, ceea ce, la 
rîndul său, va fi o 
garanţie a prospe-
rării comune.

Cred că nu este bine 
să-i împărţim pe locu-
itorii municipiului în 
„ai noştri” şi „străini”, 
pe cei de la oraş şi cei 
din suburbii – trebuie să 
avem grijă de toţi locui-
torii indiferent de apar-
tenenţa de partid sau lo-
cul de trai. Şi socialiştii 
sînt un exemplu în acest 
sens.

Vladimir ROŞCA

 Consolidarea suburbiilor – 
garanţia prosperării Chişinăului

Svetlana
 POPA

Fundaţia de Binefacere 
a Primei Doamne, Galina 
Dodon, „Din Suflet” a 
contribuit la instalarea a 
două complexuri sportive 
multifuncţionale în suburbiile 
Chişinăului – Băcioi şi Truşeni.

„DIN SUFLET” pentru suburbiile Chişinăului

Graficul de audiență al consilierilor municipali ai PSRM

ÎN SUBURBII
Ion Ceban Ședințe itinerante 

cu anunțare prealabilă
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 doua luni a lunii, 14:00-16:00 Primăria or. Cricova

Serghei
Basiuc-Brînzei

A treia luni a lunii 14:00-16:00 Primăria or. Ciorescu
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Alexandru AGHENIE

PROIECTUL „CHIŞINĂUL CULTURAL”

CINEMA în aer liber

UNDE ŞI CÎND: parcul „Afganezilor”

fiecare sîmbătă şi duminică, în faţa magazinului „UNIC”, de la 16.00

fiecare sîmbătă, în parcul „Alunel”, de la 17.00

parcul „Alunel”

fiecare sîmbătă, parcul „Afganezilor”, de la 13.00

parcul Serghei Lazo

Parcul Central (lîngă Catedrală)
Ora: 20:00
Data: 8, 15, 22, 29 septembrie

data: 8, 15, 22, 29 septembrie

Rîșcani:
 Botanica:

Centru:
Buiucani:

Rîșcani:
Centru:

Buiucani:

în aer liber
CINEMA

ÎN PROGRAM:
- ring de dans în stil RETRO, 
- formaţia ”Seleanca”, 
- cîntece la chitară, 
- recital de poezie, 
- cinema în aer liber 
(vizionare de filme) 

Ring de dans în stil RETRO:


