
VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

G Ă S I Ț I  Î N  L I S TĂ  S T E A U A 
s i m b o l u l  Pa r t i d u l u i  S o c i a l i ș t i l o r

A P L I C A Ț I  Ș TA M P I L A „V OTAT ”

VOTĂM SOCIALIȘTII. E LOGIC.

ION CEBANZINAIDA GRECEANÎI
SECRETAR PENTRU IDEOLOGIE 
AL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR

PREȘEDINTELE PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR

Stimați alegători ai municipiului Chișinău!

Partidul Democrat, majoritatea de la guvernare, precum  și par-
tidele de dreapta ai căror reprezentanți s-au aflat în diferite gu-
verne pe parcursul ultimilor zece ani, încearcă să vă convingă 
să-i votați. Anume ei au deteriorat relațiile cu Rusia. Ei sînt res-
ponsabili de furtul miliardului. Ei poartă răspundere totală pentru 
starea deplorabilă în care se află astăzi țara noastră. Ei trebuie 
opriți. Moldova trebuie să revină pe calea făuririi și dezvoltării.

Declar cu toată responsabilitatea că unicul partid care poate 
restabili relațiile cu Rusia, care are un program de dezvoltare 
a țării, care are o echipă de specialiști calificați - este Partidul 
Socialiștilor. Noi vă propunem să faceți cunoștință cu persoanele 
care vor candida pe circumscripțiile din Chișinău, precum și să 
vă familiarizați cu programul și inițiativele pe care le vom pro-
mova în viitorul Parlament, întru binele locuitorilor capitalei și al 
întregii țări.

Vă îndemn ca la data de 24 februarie să votați anume Partidul 
Socialiștilor și candidații Partidului Socialiștilor. Împreună vom 
învinge!

Vlad BATRÎNCEA
Alexandr ODINȚOV
Dinari COJOCARU
Radu MUDREAC
Grigore NOVAC
Oleg LIPSKII

Petru BURDUJA
Adrian LEBEDINSCHI
Vasile BOLEA
Svetlana POPA
Vladimir ROȘCA
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CANDIDAȚII PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR                    
PE CIRCUMSCRIPȚIILE ELECTORALE UNINOMINALE DIN MUNICIPIUL CHIȘINĂU:

Dragi chișinăuieni!

Chișinăul este inima țării noastre. 
A țării căreia îi dorim să depășească 
acești 10 ani de coșmar, de guvernare a 
eurounioniștilor „de dreapta”, care au je-

fuit țara, în sens direct și indirect. La 24 februarie, noi putem schimba 
cardinal situația și putem să trimitem această campanie rușinoasă a 
„Alianțelor pentru Euro” la gunoiștea istoriei. Noi, socialiștii, mergem 
la alegeri cu o echipă puternică și unită.

În mod deosebit vreau să menționez candidații la funcția de deputat 
în circumscripțiile din Chișinău. Îl cunosc pe fiecare dintre ei și lucrez 
cu ei deja de mulți ani – atît în Consiliul Municipal, cît și în Parlament. 
Pot spune cu fermitate: fiecare dintre cei 11 candidați este sincer în-
grijorat de ceea ce se întîmplă în capitală și este gata să contribuie la 
îmbunătățirea situația în sfera sa de activitate profesională, în viitorul 
Parlament. Fiecare candidat are proiecte de lege prioritare, care vor fi 
promovate în parlament, precum și cîte un proiect de măsuri la nivel 

SARCINI LA NIVEL DE MUNICIPIU
UN NOU PLAN GENERAL.  

NU CONSTRUCȚIILOR NEAUTORIZATE!

RELANSAREA INDUSTRIEI. 
LOCURI DE MUNCĂ

REFORMA GOSPODĂRIEI LOCATIV-COMUNALĂ. 
MICȘORAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE COMUNALE

ECOLOGIA.  
MEDIU DE TRAI CONFORTABIL

SOLUȚIONAREA PROBLEMEI DEȘEURILOR

NU ÎNCHIDERII INSTITUȚIILOR MEDICALE 
ȘI EDUCAȚIONALE!
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Îl cunosc pe Vlad Batrîncea de mai mulți 
ani. El a parcurs un drum lung: de la lide-
rul „Gărzii Tinere” la secretarul executiv al 
Partidului Socialiștilor și unul dintre cei mai 
cunoscuți, mai populari și mai carismatici 
deputați ai Parlamentului. Vlad Batrîncea s-a 
remarcat întotdeauna prin profesionalism, 
curaj, dedicarea cauzei comune și spirit or-
ganizatoric. Dar cel mai important - este un 
membru devotat al echipei. Sunt sigură că, 
în noul Parlament, Vlad va putea să reprezin-
te destoinic și să apere interesele alegători-
lor din circumscripția sa uninominală.

Eu și Vlad Batrîncea suntem reprezentanții 
aceleiași generații. Ne-am născut și am cres-
cut în același oraș - Chișinău. Suntem membri 
ai aceleiași echipe, împărtășim aceleași valori 
și suntem dedicați cauzei comune. Vlad can-
didează în sectorul Rîșcani - unde trăiește de 
mulți ani. El cunoaște problemele locuitorilor 
din cartierul său și știe cum să le rezolve. Vlad 
este un membru indispensabil al echipei Par-
tidului Socialiștilor. El și-a dovedit de nenumă-
rate ori profesionalismul, preocuparea pentru 
oameni, dedicarea cauzei comune. Consider 
că Vlad Batrîncea este unul dintre cei mai des-
toinici candidați în Parlament din partea capi-
talei noastre.

Stimați locuitori 
ai sectorului Rîșcani!
Una dintre cele mai stringente probleme ale sec-
torului Rîșcani și Poșta Veche sunt construcțiile 
ilegale. În locul havuzurilor și parcurilor apar noi 
construcții oribile, ce urîțesc capitala. Rîșcani a 
pierdut deja faimoasa piață „Alioșina”, Palatul 
Sindicatelor și mai multe scuaruri verzi, iar parcul 
Boris Glavan, unde au încercat de asemenea să 
construiască, este astăzi într-o stare teribilă.
Socialiștii au reușit să obțină multe în lupta lor îm-
potriva construcțiilor ilegale din Chișinău. Aces-
tea sunt curțile salvate de pe strada Doga 32/2, 
str. Dimo, precum și zeci de alte curți și parcări 
pe care nu le-am permis să le distrugă. Dar, din 
păcate, așa-zisa mafie a construcțiilor continuă să 
lupte împotriva orășenilor prin judecăți și, adesea, 
cîștigă.

Pentru a face ordine în acest domeniu și pentru a 
tăia din rădăcini toate încercările afaceriștilor din 
construcții de a-și bate joc de locuitorii Chișinăului, 
intenționez să inițiez în Parlament adoptarea noii 
Legi cu privire la statutul municipiului Chișinău. 
Orice construcție, orice proiect, orice inițiativă 
trebuie să respecte cu strictețe Planul urbanistic 
general, normele legale, interesul public și bunul 
simț! 

Vlad BATRÎNCEA

Rîșcani 
Circumscripția №28

UN PROFESIONIST ADEVĂRAT ORĂȘEAN GET - BEGET

ZINAIDA  
GRECEANÎI

PREȘEDINTELE 
PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR

ION  
CEBAN
ȘEFUL FRACȚIUNII 
SOCIALIȘTILOR ÎN CMC

Soluționarea problemelor locuitorilor este o prioritate pentru Vlad Batrîncea
Stimați locuitori ai circumscripției noastre, vă mulțumesc pentru toate sfaturile și doleanțele pe care le-ați transmis activiștilor noștri 
în timpul întîlnirilor organizate în curțile blocurilor sau ale vizitelor la domiciliu.
Am examinat fiecare adresare și vă asigur că niciuna nu va rămîne fără răspuns!

Recepționarea adresărilor continuă! Dacă din anumite motive nu ați reușit să ne comunicați despre problema dvs., 
dar doriți să faceți acest lucru, scrieți-ne pe adresele electronice: info@socialistii.md sau psrm.riskanovka@gmail.com  

TELEFON 022877000 
str. M. Costin 18/2

VOM ADOPTA O NOUĂ      
LEGE PRIVIND STATUTUL 
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Imaginea este parțial hașurată, în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

VLAD BATRÎNCEA
PARTIDUL POLITIC 

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

VOTAT
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Alexandr este colegul meu din fracțiunea Partidului 
Socialiștilor din Consiliul Municipal Chișinău. De mai mulți 
ani, luptăm umăr la umăr, în fiecare zi, pentru interesele 
orășenilor, iar Alexandr nu a dat niciodată motiv să pu-
nem la îndoială onestitatea, integritatea și dorința lui sin-
ceră de a face din nou capitala noastră înfloritoare. Sunt 
absolut sigur că, în calitate de deputat pe circumscripție, 
Alexandr nu va dezamăgi Partidul Socialiștilor și va de-
pune toate eforturile pentru a implementa inițiativele 
formațiunii, scopul cărora este de a face Republica Mol-
dova o țară prosperă și puternică!

Centru
Botanica

 Circumscripția №25

Stimați locuitori ai sectoarelor 
Botanica și Centru!

Am discutat personal cu mulți dintre dvs. 
la întîlnirile din curți și din oficiile Partidu-
lui Socialiștilor, precum și în cadrul vizitelor 
la domiciliile dvs. Știți că fac tot posibilul 
pentru a rezolva problemele cu care vă 
confruntați zi de zi. Împreună cu fracțiunea 
socialiștilor din Consiliul Municipal, am 
reușit să realizăm multe, chiar dacă am fost 
în opoziție. Am stopat două dintre cele trei 
proiecte ilegale de construcție: „Trudovîe 
rezervî” de pe strada Trandafirilor, șantierul 
de construcții din apropierea școlii internat 
de sport, situat la intersecția dintre  Hristo 
Botev și Viaduct, construcția în locul unei 
grădinițe a două case cu 16 etaje de pe bd. 
Decebal 66, și multe alte.
Particip la toate audierile publice privind 
construcțiile, unde apăr interesele Dvs. Am 
reușit să obțin reparația capitală a străzii 
Zelinski, lărgirea străzii Acad. N. Gheorghiu 
de la Malina Mică, creșterea numărului de 
autobuze pe ruta 9 pe str. Testemițanu, și 
multe altele. Cunosc și despre construcțiile 
ilegale de pe strada Vladimirescu și de pe 
multe alte străzi, traficul aglomerat și com-
plexele locative de la Malina Mică, supra-
încărcarea intersecției de la gară, intenția  
de a construi ilegal în Parcul Valea Morilor, 
starea avariată a Viaductului, problemele 
de la cinematograful Gaudeamus, etc. Sunt 
convins că, după ce vom obține majorita-
tea în parlament, noi, socialiștii, vom putea 
face mult mai mult!

Vom adopta la nivelul Parlamentului și 
Guvernului Planul urbanistic general al 
Chișinăului pentru o perioadă de 25 de ani. 
Conform acestui plan, va fi interzisă prin 
lege construcțiile haotice și concentrate în 
cartierele rezidențiale și zonele de parc.

Alexandr Odințov

Soluționarea problemelor locuitorilor este o prioritate pentru Alexandr Odințov

ION  
CEBAN
ȘEFUL FRACȚIUNII 
SOCIALIȘTILOR ÎN CMC

TELEFON 022277374
str. 31 August, 62

VOM ADOPTA PLANUL URBANISTIC 
GENERAL AL CHIȘINĂULUI PENTRU 
O PERIOADĂ DE 25 DE ANI

Stimați locuitori ai circumscripției noastre, vă mulțumesc pentru toate sfaturile și doleanțele pe care le-ați transmis activiștilor noștri 
în timpul întîlnirilor organizate în curțile blocurilor sau ale vizitelor la domiciliu.
Am examinat fiecare adresare și vă asigur că niciuna nu va rămîne fără răspuns!

Recepționarea adresărilor continuă! Dacă din anumite motive nu ați reușit să ne comunicați despre problema dvs., 
dar doriți să faceți acest lucru, scrieți-ne pe adresele electronice: info@socialistii.md sau odyn55@mail.ru  

Imaginea este parțial hașurată, în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal

LUPTĂTOR ÎNFLĂCĂRAT CU CORUPȚIA ȘI FĂRĂDELEGEA

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

ALEXANDR ODINȚOV
PARTIDUL POLITIC 

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

VOTAT
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Centru
Buiucani

 Circumscripția №26

Stimați locuitori 
ai sectoarelor Buiucani și Centru!
În cei patru ani de activitate în calitate de consilier 
municipal, împreună cu echipa fracțiunii Partidului 
Socialiștilor, am ajutat pe mulți dintre dvs. în 
rezolvarea problemelorcu care vă confruntați 
zilnic, dar și a problemelor generale. Am obținut 
alocarea fondurilor pentru repararea grădinițelor 
nr. 119, nr. 85, nr. 110, nr. 20, iar grădinița nr. 
157 a fost salvată de la închiderea completă și 
am găsit fonduri pentru repararea ei. Am reușit 
suspendarea construcțiilor pe adresele str. Alba 
Iulia 28 și 30, str. Piața Unirii 1 și 3, str. Ștefan 
Neaga, str. Neculce 1 și 3, am stopat construcția 
de la „Codreanca”, la adresele de pe str. Alba 
Iulia, 6/4, str. Nicolae Costin, str. Belinski, 4, str. 
Alexandrescu (2 construcții) și multe altele. Ne 
luptăm în mod constant împotriva distrugerii și 
poluării parcurilor, construcțiilor în zonele verzi, 
deoarece aceasta duce la o deteriorare gravă a 
mediului.
Sunt multe probleme care trebuiesc rezolvate. 
Astfel, la Telecentru este necesară reparația liceelor 
Univers LIONS, N. Sulac, M. Viteazul, gimnaziul nr. 
53, școala profesională nr. 9 și multe alte instituții 
de învățământ. Grădinița nr. 164, Academia de 
Muzică, Teatru și Arte Plastice, Centrele Medicilor 
de Familie nr. 4, Nr. 6 și Nr. 7 au nevoie de reparații 
urgente. Există probleme cu transportul public: pe 
strada Drumul Viilor nu există un traseu municipal, 
deși acolo trăiesc mulți oameni cu probleme de 
vedere, precum și pe strada Ialoveni. În policlinici 
și spitale nu ajung echipamente moderne de 
calitate, există o lipsă acută de medici și personal 
auxiliar. 

A sosit timpul pentru deciziile care vizează tot 
sistemul - trebuie de schimbat radical legile în 
Parlament. Pentru aceasta, echipa noastră trebuie 
neapărat să obțină o majoritate parlamentară.

Vom acorda o atenție specială protecției mediului 
înconjurător, vom interzice tăierea spațiilor verzi 
din oraș. Fiecare copac trebuie să fie protejat! 
Vom adopta o Lege cu privire la zonele verzi din 
orașele și localitățile rurale. 
 
Dinari COJOCARU

Soluționarea problemelor locuitorilor este o prioritate pentru Dinari Cojocaru

Dinari Cojocaru este colegul meu în Consiliul 
Municipal Chișinău. El s-a prezentat ca un membru 
responsabil și de încredere al echipei, care apără cu 
adevărat interesele orășenilor. În Consiliul Municipal, 
Dinari se ocupă de activitatea instituțiilor de sănătate 
municipale, precum și de protecția spațiilor verzi.
Pot spune cu încredere că, în calitate de deputat, 
Dinari va face tot posibilul pentru a îmbunătăți situația 
în domeniul sănătății din țară, în general, precum și 
pentru a rezolva problemele stringente cu care se 
confruntă locuitorii capitalei.

DINARI ESTE UN PROFESIONIST CARE LUPTĂ 
PENTRU INTERESELE CETĂȚENILOR

ION  
CEBAN
ȘEFUL FRACȚIUNII 
SOCIALIȘTILOR ÎN CMC

TELEFON 022817900
str. Alba Iulia 89/4

VOM OCROTI 
ZONELE VERZI 
ALE CHIȘINĂULUI

Stimați locuitori ai circumscripției noastre, vă mulțumesc pentru toate sfaturile și doleanțele pe care le-ați transmis activiștilor noștri 
în timpul întîlnirilor organizate în curțile blocurilor sau ale vizitelor la domiciliu.
Am examinat fiecare adresare și vă asigur că niciuna nu va rămîne fără răspuns!

Recepționarea adresărilor continuă! Dacă din anumite motive nu ați reușit să ne comunicați despre problema dvs., 
dar doriți să faceți acest lucru, scrieți-ne pe adresele electronice: info@socialistii.md sau dinari19@rambler.ru

Imaginea este parțial hașurată, în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

DINARI COJOCARU
PARTIDUL POLITIC 

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

VOTAT
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Ciocana
 Circumscripția №30

Stimați locuitori 
ai sectorului Ciocana!
Am avut sute de întîlniri cu dvs. în 
curțile blocurilor., în grădinițe și în 
diferite instituții de stat în cadrul că-
rora mi-ați comunicat problemele și 
speranțele pe care le aveți. Multe pro-
bleme au fost deja soluționate de că-
tre fracțiunea Partidului Socialiștilor în 
Consiliul Municipal Chișinău, din care 
am onoarea să fac parte, dar și mai 
multe abia urmează să fie soluționate. 
Astfel, este necesară adoptarea unui 
Plan regional de dezvoltare pe ter-
men lung a sectorului Ciocana, tre-
buie reabilitată și prelungită strada 
Dumeniuc pînă la strada Studenților 
(sectorul Rîșcani), este necesară ex-
tinderea străzii Vadul lui Vodă, pre-
lungirea străzii Mircea cel Bătrîn pînă 
la „Megapolis”, precum și unirea stră-
zii Transnistriei cu strada Industrială 
(pentru transportul de mare tonaj). 
Trebuie soluționată problema privind 
gunoiștea de pe strada Uzinelor, ex-
tinderea rutei de troleibuz nr. 21 pînă 
la strada Uzinelor. La fel, este nece-
sară amenajarea terenurilor de joacă 
pentru copii, iluminarea și amena-
jarea curților – activități lansate anul 
trecut, la inițiativa socialiștilor în Con-
siliului Municipal. Familiile tinere și ti-
nerii specialiști trebuie să fie asigurați 
cu locuințe. 

Deosebit de importantă pentru ca-
pitală este dezvoltarea economiei, 
iar multe rezultate vizibile în această 
direcție pot fi obținute doar la nivelul 
puterii legislative din țară. 
În calitate  de deputat în parlament, 
preconizez să lucrez asupra noii 
redacții a Legii privind Zonele Antre-
prenoriatului Liber și să obțin des-
chiderea suplimentară în Chișinău a 
cel puțin încă două zone economice 
libere.

Petru Burduja
Soluționarea problemelor locuitorilor este o prioritate pentru Petru Burduja

Petru Burduja este vicepreședinte al fracțiunii Partidului 
Socialiștilor în Consiliul Municipal Chișinău și responsabil 
de inițiativele economice și politica bugetară.  El este o 
persoană onestă și principială, un adevărat profesionist, 
care cunoaște foarte bine toate problemele Chișinăului și a 
făcut foarte multe pentru soluționarea acestora. 

În cadrul acestor alegeri parlamentare, se va decide 
soarta țării, și eu sînt sigur că Petru Burduja este anume acea 
persoană care va lucra zi de zi pentru binele circumscripției 
sale, al municipiului Chișinău și al Republicii Moldova.

ION  
CEBAN
ȘEFUL FRACȚIUNII 
SOCIALIȘTILOR ÎN CMC

TELEFON 022476399
str. A. Russo 24/2

VOM ADOPTA LEGEA 
CU PRIVIRE LA  ZONA 
ANTREPRENORIATULUI 
LIBER, ÎN REDACȚIE NOUĂ

Stimați locuitori ai circumscripției noastre, vă mulțumesc pentru toate sfaturile și doleanțele pe care le-ați transmis activiștilor noștri 
în timpul întîlnirilor organizate în curțile blocurilor sau ale vizitelor la domiciliu.
Am examinat fiecare adresare și vă asigur că niciuna nu va rămîne fără răspuns!

Recepționarea adresărilor continuă! Dacă din anumite motive nu ați reușit să ne comunicați despre problema dvs., 
dar doriți să faceți acest lucru, scrieți-ne pe adresele electronice: info@socialistii.md sau petruburduja@mail.ru

Imaginea este parțial hașurată, în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal

PETRU BURDUJA CUNOAȘTE FOARTE BINE PROBLEMELE 
CE ȚIN DE DEZVOLTAREA ECONOMIEI

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

PETRU BURDUJA
PARTIDUL POLITIC 

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

VOTAT
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Stimați locuitori 
ai sectorului Botanica!
Eu cunosc nu din auzite problemele 
circumscripției nr. 24, a sect. Botanica, 
unde am organizat sute de întîlniri în 
curțile blocurilor locative. Este vorba des-
pre starea dezastruoasă  a multor scua-
ruri și spații verzi, în special, a parcului 
„S. Lazo”, care este într-o situație deplo-
rabilă, iar monumentul trebuie reabilitat. 
Tarifele excesive, precum și includerea în 
facturile consumatorilor a metrilor cubi 
suplimentari – sînt principalele proble-
me care îi frămîntă pe locuitorii capitalei. 
De asemenea, curg acoperișurile în ca-
selor de la Botanica, de pe străzile Pan-
durilor, Titulescu, Hristo Botev, Sarmise-
getusa. Căile de comunicații deteriorate, 
scările blocurilor și ascensoarele care 
se află într-o stare dezastruoasă – toa-
te acestea necesită reparație capitală și 
curentă. 
Botanica este unul dintre cele mai vechi 
sectoare ale orașului și anume aici, in-
frastructura municipală trebuie reparată, 
iar sistemele de comunicații trebuiesc 
schimbate. 
Însă grijile privind reabilitarea locurilor 
de utilitate comună nu trebuie să fie 
puse pe umerii locatarilor. 
Noua lege, care a fost adoptată de Gu-
vern în anul 2018, prevede funcționare 
Fondului de reabilitare și dezvoltare, în 
cadrul Condominiului. Acum, legislația îi 
obligă pe locatari să poarte răspundere 
pentru obiectele de utilitate  comună. 

Noi vom schimba radical, în bine, Le-
gea cu privire la condominiu! Orășenii 
nu vor achita plățile lunare în fondul de 
dezvoltare. Fiecare dintre noi trebuie să-
și cunoasă drepturile și să nu permită 
funcționarilor iresponsabili să le încalce. 

Vasile Bolea 

Botanica
 Circumscripția №24

Soluționarea problemelor locuitorilor este o prioritate pentru Vasile Bolea

Vasile  Bolea s-a manifestat ca un adevărat luptător, politician 
responsabil, profesionist orientat spre obținerea unor rezultate. El 
se evidențiează printr-o înaltă capacitate de muncă și tenacitate în 
obținerea scopurilor propuse. Este un adevărat luptător care militea-
ză pentru drepturile cetățenilor de rînd nu doar în Chișinău, dar și 
în toată țara. El a acordat ajutor pentru sute de oameni care i s-au 
adresat după consultanță juridică, a organizat numeroase întîlniri cu 
locuitorii din capitală. Trebuie să ne amintim, cu ce înverșunare a lup-
tat pentru combaterea construcțiilor neautorizate, care au devenit 
cea mai dureroasă problemă pentru toți locuitorii din Chișinău. Deja 
de mai bine de 20 de ani, locuitorii capitalei suferă din cauza fărăde-
legilor constructorilor și ale funcționarilor municipali, care eliberează 
autorizații pentru construcții. Vasile Bolea continuă și astăzi să opună 
rezistență, ceea ce demonstrează tenacitate și tărie de caracter.

ION  
CEBAN
ȘEFUL FRACȚIUNII 
SOCIALIȘTILOR ÎN CMC

TELEFON 022636377 
str. Decebal 139 B, et.2, of. 211

VOM ÎMBUNĂTĂȚI 
LEGEA CU PRIVIRE 
LA CONDOMINIU

Stimați locuitori ai circumscripției noastre, vă mulțumesc pentru toate sfaturile și doleanțele pe care le-ați transmis activiștilor noștri 
în timpul întîlnirilor organizate în curțile blocurilor sau ale vizitelor la domiciliu.
Am examinat fiecare adresare și vă asigur că niciuna nu va rămîne fără răspuns!

Recepționarea adresărilor continuă! Dacă din anumite motive nu ați reușit să ne comunicați despre problema dvs., 
dar doriți să faceți acest lucru, scrieți-ne pe adresele electronice: info@socialistii.md sau vbolea@gmail.com

Imaginea este parțial hașurată, în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal

VASILE BOLEA ESTE UN ADEVĂRAT LUPTĂTOR CU NEDREPTATEA

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

VASILE BOLEA
PARTIDUL POLITIC 

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

VOTAT
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Ботаника
округ №23

Botanica
 Circumscripția №23

Stimați locuitori 
ai sectorului Botanica!
Eu cunosc foarte bine problemele 
circumscripției nr. 23, a sect. Botanica. 
Am avut numeroase întîlniri cu locu-
itorii capitalei și le-am acordat sprijin 
în soluționarea problemelor cotidie-
ne, care s-au acumulat într-un număr 
enorm. Una dintre acestea este proasta 
asigurare cu transport public pe străzi-
le Băcioii Noi, Sarmiegetusa, Burebista, 
Grădina Botanică, Salcîmilor, Nuferilor 
ș.a. 
În sectorul privat, pe străzile Sime-
on Murafa, Negru Vodă și Nuferilor 
lipsește sistemul de canalizare, multe 
străzi nu sunt asfaltate, iar unele, nu au 
nici prundiș. 
Cunosc problemele ce țin de drumuri-
le intracartier, lipsa terenurilor sportive 
și a celor pentru copii, starea proas-
tă a canalelor de drenaj, necesitatea 
reparației a blocurilor, a acoperișurilor, 
scărilor și sistemelor de comunicații. 
Fondul locativ este uzat, iar gospodări-
ile locativ-comunale nu sînt capabile să 
administreze sectorul, acumulînd dato-
rii enorme. 

Noi vom realiza o reformă națională 
serioasă în domeniul gospodăriei lo-
cativ-comunală! Aceasta prevede o 
administrare mai eficientă a gospo-
dăriei locativ-comunală. 

Noi vom putea implementa și alte 
inițiative bune, dacă echipa noastră 
va obține majoritatea parlamentară. 
Iar acest lucru îl vom putea face doar 
împreună!

Oleg LIPSKII 

Îl cunosc de mult timp pe Oleg Lipskii. Este persoana cuvîntului 
și a faptei, un membru de încredere al echipei noastre. Fiind un bun 
profesionist în domeniul transporturilor, el se implică foarte mult în 
activități ce țin de legile care îmbunătățesc rețeaua transporturilor 
în capitală. Cunoaște nu din auzite problemele Chișinăului și știe 
cum să le soluționeze. El a demonstrat de nenumărate ori că este 
gata să activeze pentru binele cetățenilor Moldovei. Fiind în funcția 
de deputat în Parlament, a organizat sute de întîlniri cu locuitorii 
sectorului Botania, a contribuit la soluționarea multor probleme ale 
acestora. Este gata să lupte cu actuala guvernare care a adus țara 
într-un haos total, iar pe locuitori – în pragul sărăciei. Eu sînt sigur 
că Oleg Lipskii va reprezenta cu demnitate circumscripția sa în Par-
lament, va fi alături de fiecare locuitor al capitalei.

ION  
CEBAN
ȘEFUL FRACȚIUNII 
SOCIALIȘTILOR ÎN CMC

Soluționarea problemelor locuitorilor este o prioritate pentru Oleg Lipskii

TELEFON 022636377 
str. Decebal 139 B, et.2, of. 211

SFERA GOSPODĂRIEI 
LOCATIV- COMUNALĂ
- CALITATIVĂ

Stimați locuitori ai circumscripției noastre, vă mulțumesc pentru toate sfaturile și doleanțele pe care le-ați transmis activiștilor noștri 
în timpul întîlnirilor organizate în curțile blocurilor sau ale vizitelor la domiciliu.
Am examinat fiecare adresare și vă asigur că niciuna nu va rămîne fără răspuns!

Recepționarea adresărilor continuă! Dacă din anumite motive nu ați reușit să ne comunicați despre problema dvs., 
dar doriți să faceți acest lucru, scrieți-ne pe adresele electronice: info@socialistii.md sau  oleglipski22@gmail.com

Imaginea este parțial hașurată, în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal

OLEG LIPSKII VA REPREZENTA CU DEMNITATE CIRCUMSCRIPȚIA SA ÎN PARLAMENT

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

OLEG LIPSKII
PARTIDUL POLITIC 

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

VOTAT
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Centru, 
Rîșcani

 Circumscripția №29

Stimați locuitori 
ai sectoarelor 
Centru și Rîșcani!
Pe tot parcursul vieții mele, încerc să fiu 
în serviciul societății și să contribui la 
soluționarea problemelor cu care se con-
fruntă oamenii. 
M-am ocupat de aceasta aflîndu-mă în 
postul de colaborator al MAI și de avo-
cat. Apoi am continuat să militez pentru 
drepturile cetățenilor, deja în funcția de 
deputat. 
Am suficientă experiență, cunoștințe și 
abilități necesare pentru ca și în continu-
are să contribui la soluționarea proble-
melor cu care ne confruntăm cu toții. În 
capitală, s-au acumulat multe probleme. 
Este vorba despre ambuteiajele perma-
nente în zona gării centrale, insuficiența 
acută a locurilor de parcare în secto-
rul Centru, problema poluării rîului Bîc, 
starea proastă a canalelor de drenaj pe 
strada Albișoara, starea dezastruoasă a 
podurilor pe străzile Ismail, Grigore Vi-
eru, Petru Rareș și Mihai Viteazu. Există 
necesitatea stringentă de a reorganiza și 
moderniza Piața Centrală din capitală. 
Cu scopul de a majora numărul locuri-
lor de muncă, trebuie dezvoltată zona 
industrială de pe teritoriul dintre străzile 
Albișoara și Petricani, Calea Moșilor, Ca-
lea Basarabiei. 
Este important să fie stopată distrugerea 
Chișinăului istoric. 

Este necesar să fie interzise construcțiile 
noilor clădiri în stil modern în zona istori-
că a municipiului Chișinău, însă prioritară 
trebuie să fie reabilitarea clădirilor care 
au fost incluse în lista monumentelor de 
arhitectură și a celor istorice. Noi vom 
proteja în mod deosebit fiecare monu-
ment și clădire istorică din Chișinău, nu 
vom admite demolarea sau distrugerea 
lor.

  Adrian Lebedinschi 

Adrian Lebedinschi este un profesionist cu o bogată experiență de 
muncă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Moldovei și o vastă 
practică de avocat. Este o persoană decisă, cu gîndire analitică, este un 
conducător înnăscut, gata să-și asume răspunderea. Adrian merită în-
credere, el poate conduce pe alți oameni. Astăzi conștientizînd situația 
creată în țară, el nu este indiferent, ci luptă activ pentru viitorul Patriei 
noastre. Aflîndu-se în funcția de deputat al Parlamentului, a venit cu 
numeroase inițiative legislative, care vor contribui la soluționarea pro-
blemelor cotidiene ale locuitorilor țării noastre. S-a întîlnit cu numeroși 
conducători ai businessului autohton, le-a acordat sprijin și susținere. 
El crede cu tărie în viitorul țării și al poporului nostru.ZINAIDA  

GRECEANÎI
PREȘEDINTELE 

PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR

Soluționarea problemelor locuitorilor este o prioritate pentru Adrian Lebedinschi

TELEFON 022277374
str. 31 August, 62

VOM PROTEJA CLĂDIRILE 
ȘI MONUMENTELE ISTORICE

Stimați locuitori ai circumscripției noastre, vă mulțumesc pentru toate sfaturile și doleanțele pe care le-ați transmis activiștilor noștri 
în timpul întîlnirilor organizate în curțile blocurilor sau ale vizitelor la domiciliu.
Am examinat fiecare adresare și vă asigur că niciuna nu va rămîne fără răspuns!

Recepționarea adresărilor continuă! Dacă din anumite motive nu ați reușit să ne comunicați despre problema dvs., 
dar doriți să faceți acest lucru, scrieți-ne pe adresele electronice: info@socialistii.md sau adrian.lebedinschi@parlament.md

Imaginea este parțial hașurată, în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal

ADRIAN LEBEDINSCHI – AUTOR AL NUMEROASELOR PROIECTE DE LEGE

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

ADRIAN LEBEDINSCHI
PARTIDUL POLITIC 

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

VOTAT
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Buiucani
 Circumscripția №27

Stimați locuitori 
ai sectorului Buiucani!
Sectorul nostru, precum și mu-
nicipiul Chișinău în ansamblu, se 
confruntă cu un amalgam de pro-
bleme serioase, soluționarea că-
rora nu este preocuparea actualei 
guvernări. Aproape fiecare familie 
a avut de suferit din cauza meca-
nismului incorect de calculare a 
plăților pentru apă(volumele supli-
mentare de apă incluse în facturi, 
pe lîngă datele contorului). 
La Buiucani, sute de mașini sunt 
parcate haotic în curți și pe trotua-
re, multe blocuri necesită reparații 
urgente, drumurile de acces sunt 
într-o stare deplorabilă, transpor-
tul public circulă prost, sînt puține 
autobuze și troleibuze, dintre care 
multe sînt cu termenul de exploa-
tare depășit. Este necesară majo-
rarea numărului de rute, precum și 
numărul unităților de transport.
În perioada fostului primar gene-
ral, Dorin Chirtoacă și din cauza 
ilegalităților, problema evacuării 
gunoiului din Chișinău a escaladat 
într-o o criză periculoasă. 

În calitate de deputat în parla-
ment, împreună cu colegii mei 
din Partidul Socialiștilor, voi pleda 
pentru adoptarea Legii cu privire 
la deșeuri, în redacție nouă, pentru 
a fi soluționată total problema ce 
ține de colectarea și reciclarea gu-
noiului din Chișinău și din suburbii.  
Vom face ordine în capitală – vom 
face ordine și în țară!

Radu Mudreac

Radu Mudreac este colegul meu din fracțiunea Partidului 
Socialiștilor din actualul parlament. El a condus Comisia agricultură și 
industrie alimentară, precum și Comisia mediu și dezvoltare regiona-
lă. În timpul executării mandatului de deputat și de-a lungul activității 
în comun în Partidul Socialiștilor, am văzut că este o persoană profe-
sionistă și un adevărat patriot. Radu Mudreac a participat personal la 
elaborarea celor mai importante proiecte de lege, multe dintre care 
au fost adoptate. Sunt convinsă, că în noua legislatură a parlamentu-
lui el va continua munca activă întru bunăstarea Moldovei!ZINAIDA  

GRECEANÎI
PREȘEDINTELE 

PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR

Soluționarea problemelor locuitorilor este o prioritate pentru Radu Mudreac

TELEFON 022817900
str. Alba Iulia 89/4

VOM ADOPTA LEGEA 
PRIVIND DEȘEURILE, 
ÎN REDACȚIE NOUĂ

Stimați locuitori ai circumscripției noastre, vă mulțumesc pentru toate sfaturile și doleanțele pe care le-ați transmis activiștilor noștri 
în timpul întîlnirilor organizate în curțile blocurilor sau ale vizitelor la domiciliu.
Am examinat fiecare adresare și vă asigur că niciuna nu va rămîne fără răspuns!

Recepționarea adresărilor continuă! Dacă din anumite motive nu ați reușit să ne comunicați despre problema dvs., 
dar doriți să faceți acest lucru, scrieți-ne pe adresele electronice: info@socialistii.md sau  sector.buiucani1@gmail.com

Imaginea este parțial hașurată, în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal

UN ADEVĂRAT PROFESIONIST, AUTOR AL MULTOR PROIECTE DE LEGE

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

RADU MUDREAC
PARTIDUL POLITIC 

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

VOTAT
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Ciocana, 
Rîșcani

 Circumscripția №31

Stimați locuitori 
ai sectoarelor Rîșcani 
și Ciocana!
Ca persoană care a locuit mulți ani în sec-
torul Ciocana și care în prezent trăiește în 
sectorul Rîșcani, cunosc foarte bine pro-
blemele din circumscripția mea. Printre 
acestea se numără fluxul enorm de mașini 
la intrarea în sectorul Rîșcani dinspre sect. 
Ciocana: în orele de vîrf, aici se formează 
ambuteiaje kilometrice. Consider necesară 
extinderea străzii Vadul lui Vodă, ca să fie 
soluționată, parțial, problema aglomerației 
din sector. De asemenea, gunoiștea de pe 
strada Uzinelor reprezintă o adevărată ca-
tastrofă ecologică pentru regiune, mai ales 
pentru comuna Bubuieci.
Situația deplorabilă din sistemul locativ-
comunal, rețelele învechite, acoperișurile 
sparte, teritoriile curților prost amenajate 
– sunt doar o mică parte din probleme-
le cu care se confruntă locuitorii capitalei. 
Astăzi, tarifele pentru serviciile comunale 
sunt excesive. Aproape fiecare locuitor al 
capitalei a avut de suferit din cauza me-
canismului incorect de calculare a plăților 
pentru apă. 
Cetățenii se plîng de volumele suplimen-
tare de apă indicate în facturi, față de da-
tele contorului. Această problemă trebuie 
soluționată. Noi nu trebuie să plătim pen-
tru metrii cubi de apă pe care nu-i consu-
măm. 

Legea antipopulară care prevede include-
rea în facturi a metrilor cubi suplimentari 
pentru apă din contul oamenilor - va fi 
anulată! 

Locuitorii Chișinăului nu vor plăti din pro-
priul buzunar pierderile de apă din magis-
trale și rețelele de apă.

Grigore Novac 

Soluționarea problemelor locuitorilor este o prioritate pentru Grigore Novac

Grigore Novac este colegul meu din fracțiunea parlamentară a 
Partidului Socialiștilor. În acest timp, el s-a manifestat drept un ade-
vărat luptător pentru drepturile cetățenilor Republicii Moldova și un 
patriot adevărat. Este o persoană foarte responsabilă, un adevărat 
profesionist în domeniul său și un bun ”luptător” de echipă. El me-
reu răspunde solicitărilor de a oferi ajutor, împreună cu echipa Par-
tidului Socialiștilor apără interesele locuitorilor Chișinăului. Grigore 
Novac este preocupat cu adevărat de viitorul Republicii Moldova 
și, sunt convinsă că anume astfel de deputați vor putea scoate țara 
noastră din mlaștina în care se află din cauza actualei guvernări ”eu-
rounioniste”.

ZINAIDA  
GRECEANÎI

PREȘEDINTELE 
PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR

TELEFON 022877000 
str. M. Costin 18/2

VOI MODIFICA LEGEA 
PRIVIND SERVICIUL 
PUBLIC DE ALIMENTARE 
CU APĂ

Stimați locuitori ai circumscripției noastre, vă mulțumesc pentru toate sfaturile și doleanțele pe care le-ați transmis activiștilor noștri 
în timpul întîlnirilor organizate în curțile blocurilor sau ale vizitelor la domiciliu.
Am examinat fiecare adresare și vă asigur că niciuna nu va rămîne fără răspuns!

Recepționarea adresărilor continuă! Dacă din anumite motive nu ați reușit să ne comunicați despre problema dvs., 
dar doriți să faceți acest lucru, scrieți-ne pe adresele electronice: info@socialistii.md sau grigorenovac1983@gmail.com

Imaginea este parțial hașurată, în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal

NOVAC ESTE O PERSOANĂ RESPONSABILĂ, 
UN ADEVĂRAT PROFESIONIST

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

GRIGORE NOVAC
PARTIDUL POLITIC 

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

VOTAT
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Suburbii
 Circumscripția №32

Stimați locuitori 
ai suburbiilor!

Eu cunosc toate problemele cu 
care se confruntă locuitorii sub-
urbiilor. Printre acestea sunt ca-
litatea proastă a drumurilor în 
localitățile Bulboaca, Humulești, 
Cruzești, Cheltuitor și altele. Este 
nevoie de transport public de ca-
litate, care va face legătura dintre  
Chișinău și toate localitățile din 
suburbii. Sistemul de canaliza-
re și alimentare cu apă, în multe 
localități, lasă de dorit, infrastruc-
tura slab dezvoltată, lipsa ilumina-
tului stradal, a terenurilor de joa-
că pentru copii, nu sunt reparate 
instituțiile de învățămînt din mai 
multe sate. Suburbiile Chișinăului 
vor deveni casă nu doar pentru 
zeci de mii de oameni ai muni-
cipiului, dar și un loc de odihnă, 
atît pentru locuitorii capitalei, cît 
și pentru oaspeții Moldovei. 
Suburbiile municipiului Chișinău 
se vor dezvolta concomitent cu 
sectoarele capitalei. Vom valorifi-
ca potențialul lor cu eforturi co-
mune. Un mediu confortabil de 
trai, parcurile naturale, lacurile și 
zonele de agrement vor fi priori-
tatea noastră, atît la nivel local, cît 
și în activitățile parlamentare. 

Vom dezvolta activ turismul în 
Vadul lui Vodă, Vatra și Cricova. 
Acest lucru va permite să creăm 
sute de locuri noi de muncă și să 
atragem și mai multe investiții 
pentru dezvoltarea acestora și a 
altor suburbii ale capitalei.  

Svetlana Popa

Soluționarea problemelor locuitorilor este o prioritate pentru Svetlana Popa

Svetlana Popa este o persoană responsabilă și de încredere, 
consilier municipal cu experiență, care cunoaște foarte bine des-
pre problemele și necesitățile chișinăuienilor. Ea, de nenumăra-
te ori a demonstrat că este gata să lucreze pentru bunăstarea 
cetățenilor, să fie alături de fiecare din ei în clipe grele. S-a mani-
festat drept o persoană muncitoare, care poate soluționa proble-
me dificile și urgente. Ea depune mult efort pentru ca suburbiile 
din municipiu să corespundă celor mai înalte standarde. Mereu 
luptă pentru străzi curate, ocrotirea spațiilor verzi, reparația stră-
zilor, dezvoltarea infrastructurii din suburbiile Chișinăului. Sunt 
convinsă că ea poate apăra interesele locuitorilor suburbiilor la 
nivel legislativ. 

ZINAIDA  
GRECEANÎI

PREȘEDINTELE 
PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR

TELEFON 022877000 

DEZVOLTAREA 
TURISMULUI 
ÎN VADUL LUI VODĂ

Stimați locuitori ai circumscripției noastre, vă mulțumesc pentru toate sfaturile și doleanțele pe care le-ați transmis activiștilor noștri 
în timpul întîlnirilor organizate în curțile blocurilor sau ale vizitelor la domiciliu.
Am examinat fiecare adresare și vă asigur că niciuna nu va rămîne fără răspuns!

Recepționarea adresărilor continuă! Dacă din anumite motive nu ați reușit să ne comunicați despre problema dvs., 
dar doriți să faceți acest lucru, scrieți-ne pe adresele electronice: info@socialistii.md sau popasvetlana@gmail.com

Imaginea este parțial hașurată, în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal

SVETLANA POPA LUPTĂ PENTRU CONDIȚII 
DE VIAȚĂ MAI BUNE PENTRU LOCUITORII SUBURBIILOR CAPITALEI

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

SVETLANA POPA
PARTIDUL POLITIC 

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

VOTAT
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Suburbii
 Circumscripția №33

Stimați locuitori 
ai suburbiilor!

Am o viziune clară despre necesitățile 
acute pe care le aveți., deoarece eu 
trăiesc în orașul Durlești, sunt consili-
er local și, sistematic, organizez întîlniri 
cu dvs. Eu știu că în localitățile noastre, 
calitatea drumurilor lasă de dorit, fap-
tul că în fiecare suburbie a Chișinăului 
sînt gunoiști neautorizate care creează 
o sumedenie de probleme – îmbolnă-
viri grave, cîini vagabonzi și multe al-
tele. Zilnic, eu fac tot posibilul pentru a 
soluționa problemele dvs. și, împreună 
cu colegii din Partidul Socialiștilor, le 
voi reuși pe toate.
Suburbiile sînt parte inseparabilă și 
cu drepturi depline a municipiului 
Chișinău – aceasta este poziția fermă 
a socialiștilor. Noi vom elabora și im-
plementa un program de dezvoltare a 
infrastructurii suburbiilor. Fiecare gos-
podărie particulară, instituție sau agent 
economic vor avea acces la energia 
electrică, gaze, apă, canalizare.
Anual, vor fi alocate mijloace financiare 
din bugetul municipal pentru realizarea, 
a cel puțin, a unui proiect de investiții 
capitale în fiecare suburbie a capitalei 
(construcția și modernizarea școlilor, 
grădinițelor, spitalelor sau punctelor 
medicale). Pentru dezvoltarea deplină a 
capitalei moldovenești și a întregii țări, 
este necesar să relansăm procesele de 
producție. 

În parlament, intenționez să inițiez 
adoptarea Legii cu privire la parcurile 
industriale, datorită acestora fiind posi-
bilă deschiderea unui șir de parcuri in-
dustriale noi și, respectiv, crearea a mii 
de locuri de muncă noi.
 
Vladimir ROȘCA

Soluționarea problemelor locuitorilor este o prioritate pentru Vladimir Roșca

Imaginea este parțial hașurată, în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal

În calitatea de consilier local al orașului Durlești, Vladimir 
Roșca s-a manifestat ca o persoană care tinde cu adevărat 
să dezvolte suburbiile municipiului Chișinău.

Sînt convinsă că Vladimir Roșca va reuși să obțină realiza-
rea programului pozitiv de dezvoltare pentru circumscripția 
sa, mai ales că alături de el, cot la cot, muncește și echipa 
PSRM. Partidul Socialiștilor este unica forță care poate păs-
tra țara noastră pe harta lumii și poate readuce oamenilor 
speranța într-un viitor mai bun.

ZINAIDA  
GRECEANÎI

PREȘEDINTELE 
PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR

TELEFON 022817900

VOM ADOPTA 
LEGEA CU PRIVIRE 
LA PARCURILE 
INDUSTRIALE

Stimați locuitori ai circumscripției noastre, vă mulțumesc pentru toate sfaturile și doleanțele pe care le-ați transmis activiștilor noștri 
în timpul întîlnirilor organizate în curțile blocurilor sau ale vizitelor la domiciliu.
Am examinat fiecare adresare și vă asigur că niciuna nu va rămîne fără răspuns!

Recepționarea adresărilor continuă! Dacă din anumite motive nu ați reușit să ne comunicați despre problema dvs., 
dar doriți să faceți acest lucru, scrieți-ne pe adresele electronice: info@socialistii.md sau vladimir.rosca@socialistii.md

ESTE UN PARTENER DE ECHIPĂ, GATA SĂ LUPTE 
ÎN PARLAMENT PENTRU SUBURBIILE CAPITALEI

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

VLADIMIR ROȘCA
PARTIDUL POLITIC 

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

VOTAT
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SARCINILE MUNICIPALE – LA NIVEL NAȚIONAL

UN NOU PLAN GENERAL.  
NU CONSTRUCȚIILOR NEAUTORIZATE!

RELANSAREA INDUSTRIEI. 
LOCURI DE MUNCĂ

REFORMA GOSPODĂRIEI LOCATIV-COMUNALĂ. 
MICȘORAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE COMUNALE

ECOLOGIA.  
MEDIU DE TRAI CONFORTABIL

SOLUȚIONAREA PROBLEMEI DEȘEURILOR

Chișinăul a fost întotdeauna 
una dintre cele mai frumoase 
capitale ale Uniunii Sovietice  și 
a întregii Europe de Sud-Est. Nu 
în zadar, orașul nostru verde și 
confortabil era numit „floare din  
piatră”.

Spre regret, începînd cu anul 
1991, Chișinăul degradează con-
tinuu. În special, această degra-
dare s-a înregistrat pe parcursul 
ultimilor 10 ani, cînd la conduce-
rea Chișinăului a fost Dorin Chir-
toacă – cel mai incompetent pri-
mar din istoria capitalei noastre. 
Corupția și hoția totală, la fel ca 
și schemele criminale de la pri-
mărie, numeroasele construcții 
haotice, tăierile spațiilor verzi, 
falimentarea serviciilor comuna-
le, colapsul transportului public 
– toate acestea au devenit o rea-
litate în orașul nostru natal. 

Noi, reprezentanții Partidului 
Socialiștilor în Consiliul Munici-

pal Chișinău, am reușit să facem 
foarte multe în interesele capi-
talei  noastre și ale locuitorilor 
ei. Noi am salvat orașul de Do-
rin Chirtoacă și am deconspirat 
multe scheme de corupție. Noi 
am obținut adoptarea Regula-
mentului spațiilor verzi și a altor 
documente importante. Noi am 
stopat zeci de construcții neau-
torizate în diferite sectoare ale 
Chișinăului. Noi am inițiat un șir 
de programe sociale pentru pen-
sionari, familiile cu mulți copii și 
cele monoparentale, persoanele 
cu dizabilități, angajații din sis-
temul de sănătate, învățămînt, 
asistență socială.

Însă aceasta este doar o par-
te foarte mică a ceea ce trebu-
ie să se facă pentru renașterea 
capitalei noastre. În primăria 
Chișinăului și în preturile sec-
toarelor continuă să înflorească 
corupția, cumătrismul și hoția. 

Funcționarii din echipa lui Chir-
toacă fug de responsabilități 
și continuă să ocupe funcții de 
conducere în primărie.

Șarlatanii politici continuă 
să-și ocupe fotoliile în primărie. 
Continuă corupția și hoția. Pînă 
în prezent, capitala Moldovei 
nu are un Plan urbanistic gene-
ral. Persistă construcțiile nea-
utorizate. În continuare, orașul 
se sufocă din cauza colapsului 
transportului public. Blocurile 
cu multe etaje nu sînt reparate 
timp de decenii, continuă să cur-
gă acoperișurile caselor. Multe 
decizii adoptate de noi, cum ar fi 
Regulamentul spațiilor verzi, nu 
sînt respectate.

Multe dintre inițiativele 
noastre sînt blocate la nive-
lul autorităților centrale. Noi 
am adoptat suplimente la sala-
rii pentru un șir de categorii de 
persoane – acest lucru a fost 

anulat printr-o lege adoptată 
în parlament. Noi interzicem 
construcțiile haotice din curțile 
blocurilor – parlamentul adoptă 
o lege care simplifică procedura  
de eliberare a autorizațiilor pen-
tru firmele de construcții. Multe 
dintre inițiativele noastre, despre 
care oamenii știu, sînt blocate în 
aparatul birocratic al primăriei.

Pentru soluționarea eficientă 
a problemelor orașului, sînt ne-
cesare transformări la nivel de 
legislație națională. Este nevoie 
de mai multe legi noi, precum și 
modificări și completări ale legi-
lor în vigoare, menite să aducă 
orașului și locuitorilor acestuia 
mult așteptata îmbunătățire a 
condițiilor de trai. Noi știm cum 
să obținem toate acestea. Noi 
avem un program concret de 
acțiuni, elaborat de cei mai buni 
specialiști, și avem o echipă pro-
fesionistă de specialiști capabili 

NU ÎNCHIDERII INSTITUȚIILOR MEDICALE 
ȘI EDUCAȚIONALE!

ION CEBAN: CHIȘINĂUL ARE NEVOIE 
DE TRANSFORMĂRI LA NIVEL DE LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ
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UN NOU PLAN GENERAL.  
NU CONSTRUCȚIILOR NEAUTORIZATE!

RELANSAREA INDUSTRIEI. 
LOCURI DE MUNCĂ

UN NOU PLAN URBANISTIC 
GENERAL

ZONA
ANTREPRENORIATULUI LIBER

RELANSAREA INDUSTRIEI PARCURILE INDUSTRIALE

NOI LOCURI 
DE MUNCĂ

INTERZICEREA CONSTRUCȚIILOR 
HAOTICE

RETRAGEREA LICENȚELOR FIRMELOR
DE CONSTRUCȚII NEAUTORIZATE 

NAȚIONALIZAREA 
SPAȚIILOR PUBLICE

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ 
A FIRMELOR DE CONSTRUCȚII

DEZVOLTAREA 
TRANSPORTULUI FEROVIAR 

INTERURBAN

COLAPSUL TRANSPORTULUI 
ÎN CHIȘINĂU – PREOCUPAREA 

ÎNTREGII ȚĂRI

DOUĂ GĂRI AUTO NOI

Noi vom adopta la nivel de Parlament un nou 
Plan urbanistic general al Chișinăului pentru o pe-
rioadă de pînă în anul 2025. Orașul Chișinău se va 
dezvolta în conformitate cu acest plan.

PARCURILE  IT

În municipiul Chișinău, pe lîngă Moldova IT-Park, 
vor fi create două parcuri IT noi, în scopul dezvoltării 
industriei tehnologiilor înalte.

 În municipiul Chișinău va fi înființată o nouă 
Zonă a Antreprenoriatului Liber, pe lîngă „Expo-Bu-
siness Chișinău”.

Cu susținerea partenerilor externi ai Moldovei, atît din Vest, cît și din Est, 
vom relansa industria din Chișinău.

În Chișinău vor fi construite două parcuri indus-
triale de importanță națională, în sectoarele Cioca-
na și Botanica.

Măsurile respective vor permite crearea 
în municipiul Chișinău a zeci de mii 

de locuri de muncă bine remunerate. 

Noi vom interzice prin lege construcțiile haotice 
în interiorul cartierelor și a zonelor de parcare din 
municipiul Chișinău.

Le vor fi retrase licențele companiilor de 
construcții care încalcă sistematic legislația și drep-
turile cetățenilor.

Parcurile și scuarurile vor fi naționalizate. Aici 
vor fi construite zone de agrement, terenuri sportive 
și pentru copii.

Vor fi introduse cerințe privind responsabilitatea 
socială a companiilor de construcții. În proiectele 
de construcții comerciale și a locuințelor de clasa 
„lux” vor fi incluse cerințe privind construcția și re-
abilitarea obiectelor de infrastructură socială (zone 
de agrement, terenuri sportive și pentru copii). 

În colaborare cu partenerii din străinătate, 
vom restabili funcționarea căii ferate a Moldo-
vei. Vom restabili transportul feroviar în calitate 
de mijloc de legătură principal dintre Chișinău și 
suburbii.

Chișinăul este cel mai important nod de trans-
porturi din Moldova, „porțile aeriene” ale țării. Ca-
pitala trebuie să fie examinată ca o aglomerație 
unică, de la Ialoveni pînă la Vadul lui vodă și de la 
Anenii Noi pînă la Strășeni. Noi vom adopta la nivel 
de Parlament, Strategia transporturilor municipiului 
Chișinău.

În Chișinău vor fi construite două gări auto – la 
intrarea în oraș din partea de Vest și la cea de Est. 
Centrul Chișinăului va fi eliberat de transport.
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ECOLOGIA.  
MEDIU DE VIAȚĂ CONFORTABIL

SOLUȚIONAREA PROBLEMEI DEȘEURILOR

OCROTIREA PARCURILOR 
ORĂȘENEȘTI ȘI A CELOR DIN SUBURBII

CURĂȚAREA LACURILOR 
ORĂȘENEȘTI

OBIECTE TURISTICE 
DE IMPORTANȚĂ INTERNAȚIONALĂ

RECICLAREA ECOLOGICĂ 
A DEȘEURILOR

COLECTAREA SEPARATĂ 
A DEȘEURILOR

NU TĂIERII COPACILOR!

LICHIDAREA 
GUNOIȘTILOR

 Noi vom asigura protecția spațiilor verzi pe tot 
teritoriul municipiului Chișinău.

Noi vom iniția un program pe termen lung privind 
curățarea albiei rîului Bîc, a lacului Ghidighici, pre-
cum și a lacurilor din oraș.

Noi vom transforma zonele de agrement din Va-
dul lui Vodă și Vatra, precum și beciurile de la Crico-
va, în zone turistice și de agrement de importanță 
internațională.

Noi vom construi întreprinderi moderne de co-
lectare și prelucrare a deșeurilor, sigure din punct 
de vedere ecologic, cu participarea partenerilor din 
străinătate.

Lîngă fiecare bloc cu multe etaje din municipiul 
Chișinău vor fi instalate containere pentru colectarea 
separată a deșeurilor.

Noi vom înăspri pedeapsa pentru tăierile ilicite 
ale copacilor în parcuri și în zonele de protecție  a 
apelor din Chișinău.

Noi vom lichida toate gunoiștile neautorizate 
de pe teritoriul municipiului Chișinău.

Fiecare parc din Chișinău va obține statutul special de obiect protejat.

PARCURILE DIN CHIȘINĂU – 
OBIECTE NAȚIONALE 

DE AGREMENT



REFORMA GOSPODĂRIEI LOCATIV-COMUNALĂ. 
MICȘORAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE COMUNALE

NU ÎNCHIDERII INSTITUȚIILOR MEDICALE 
ȘI EDUCAȚIONALE!

VOM OFERI VOTUL DECISIV 
SOCIETĂȚII!

COMPENSAȚII PENTRU 
REPARAȚIA BLOCURILOR 

CU MULTE ETAJE

MICȘORAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE COMUNALE

ACHITAREA PENTRU SERVICIILE 
COMUNALE – FĂRĂ INTERMEDIARI

LOCATARII NU VOR PLĂTI PENTRU PIERDERILE DE APĂ 

ASOCIAȚIILE PROPRIETARILOR 
DE LOCUINȚE

Noi vom crea un mecanism eficient de influență 
a locatarilor asupra soluționării problemelor privind 
planificarea și amenajarea locului de trai. Audierile 
publice vor deveni un instrument decisiv în luarea 
deciziilor de planificare urbană. Rezultatele acesto-
ra vor fi obligatorii pentru funcționarii de stat.

Pentru familiile nevoiașe vor fi introduse 
compensații pentru cheltuielile ce țin de reparația 
capitală a locuințelor. Va fi aplicat sistemul de credi-
tare preferențială a reparației capitale.

Noi vom stabili un plafon al plăților pentru serviciile comunale pentru locuitorii Chișinăului, 
în mărime de cel mult 30% din venitul lunar al familiei.

 Locuitorii din Chișinău vor plăti pentru utilități di-
rect organizațiilor furnizoare, evitînd SEL-urile și alți 
intermediari.

Noi vom interzice achitările de către locatari a pierderilor pe care le suportă furnizorii de apă. 
Mărimea plății pentru necesitățile blocurilor va fi strict limitată.

Noi vom stimula crearea asociațiilor proprieta-
rilor de locuințe. Barierele administrative în acest 
sens vor fi înlăturate.

RESPONSABILITATEA 
FUNCȚIONARILOR MUNICIPALI 

PENTRU REPARAȚIILE CAPITALE
 Va fi implementată responsabilitatea personală 

a funcționarilor de la primărie și preturi pentru înde-
plinirea obligațiunilor privind reparațiile capitale ale 
blocurilor de locuit.

VOTĂM SOCIALIȘTII. E LOGIC.

PSRM, CECEU a Municipiului Chișinău  “Alegeri parlamentare din 24.02.2019”   
30.01.2019  Com. nr. 78     Tiraj total 60 000 ex  ”Edit Tipar Grup” S.R.L

 “Achitat din fondul electoral, conform facturii nr.1 din 25.01.2019“

ISSN 1857-4629
Editat de ”Publicația Perioadică Socialiștii” S.R.L

Fondator - Partidul Socialiștilor 
din Republica Moldova

Ziarul este înregistrat la Camera Înregistrării de Stat 
la 15.03.2012 cu nr. 1012600009380

Adresa redacţiei: Republica Moldova, MD-2005, mun.
Chișinău, str. Columna, 148/1,

e-mail: info@socialistii.md

SOCIALISTII

VOTATCANDIDATUL SOCIALIȘTILOR
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

VOTAT
PARTIDUL POLITIC

“PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”

G Ă S I Ț I  Î N  L I S TĂ  S T E A U A 
s i m b o l u l  Pa r t i d u l u i  S o c i a l i ș t i l o r

A P L I C A Ț I  Ș TA M P I L A „V OTAT ”


