ÎMPREUNĂ VOM OBȚINE SCHIMBĂRI SPRE BINE

VINE TIMPUL NOSTRU
Eu mă mîndresc foarte mult cu echipa Partidului
Socialiștilor din Chișinău. Și deputații, și consilierii
municipali, și miile de activiști – au fost în ultimii ani
alături de chișinăuieni, ajutîndu-i să-și rezolve
atît problemele și sarcinile cotidiene,
cît și cele complexe, strategice.
Astăzi, Partidul Socialiștilor participă la alegeri
cu o echipă de oameni unită, consolidată, puternică,
care nu sînt indiferenți față de soarta capitalei,
în special, și a țării în general.
Și acum, cînd la putere tind toți cei care
au guvernat țara în ultimii 9 ani și cei care au adus-o
pînă la starea deplorabilă de astăzi, o opțiune logică
este victoria sigură la alegeri a unicului partid
al poporului.

Zinaida

GRECEANÎI
Președinte
al Partidului Socialiștilor

Ion Ceban: În fiecare zi,

Echipa
socialiștilor
din Chișinău

Liderul fracțiunii socialiștilor în Consiliul
Municipal Chișinău a prezentat raportul
cu privire la activitatea pe care
a desfășurat-o echipa socialiștilor
în capitală. Despre sarcinile pentru anul 2019
și alegerile parlamentare.

Îi prezentăm pe toți cei 11 candidați la
funcția de deputat în Parlamentul RM,
desemnați de Partidul Socialiștilor
pe circumscripțiile uninominale
din Chișinău, aprobați de Consiliul
Republican

luptăm pentru drepturile
chișinăuienilor
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Rîșcanovca a fost
mereu unul din cel mai
confortabil și frumos
sector al capitalei.

Rîșcanovca
Poșta Veche

Circumscripția №28

Vlad BATRÎNCEA

PARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Partidul Socialiștilor este singura
alternativă pentru acest regim
antipopular care își bate joc de
oameni deja de 10 ani. Astăzi, pentru
a implementa pe deplin programul
PSRM și inițiativele Președintelui, noi
trebuie să învingem în aceste alegeri.

Născut pe 31.03.1981, Moldova
•
•
•
•

Secretar executiv al Partidului Socialiștilor din
Republica Moldova;
Deputat în Parlamentul RM, membru al Biroului
permanent;
Vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru
cultură, educație, știință, sport și mass-media;
Membru al delegației Moldovei la APCE (Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei).

Din păcate, în ultimii ani
de administrare a lui
Chirtoacă, Codreanu
și pretorii puși de aceștia,
a fost distrusă infrastructura și aspectul sectorului. În ciuda protestelor,
adresărilor în instanțele
de judecată și alte
structuri de stat, locuitorii sectorului au pierdut
mai multe obiecte – piața
„Alioșin”, Casa de Cultură
a Sindicatelor, mai multe
zone verzi.
Noi vom interzice prin
lege construcțiile ilegale,
risipirea proprietății
municipale, iar constructorii fără scrupule și
agenții imobiliari „negri”
vor fi trași la răspundere.

Vlad Batrîncea

CE SPUN DESPRE BATRÎNCEA PERSOANE CUNOSCUTE
BOGDAN ȚÎRDEA doctor în științe politice, editorialist la ziarul „Argumentî I factî”
Îl cunosc pe Vlad Batrîncea de mai mult timp.
Este un orator talentat, un organizator de excepție,
un luptător neînfricat cu samavolnicia și fărădelegea. Datorită energiei sale inepuizabile, Partidul
Socialiștilor a reușit să creeze filiale în întreaga țară.
Dimineața el distruge unioniștii și corupții din Parlament, în timpul zilei rezolvă problemele cetățenilor
din sate și orașe, iar seara se luptă singur împotriva
a doi, trei, patru oponenți în cadrul unor dezbateri
televizate.

Apără în mod destoinic interesele țării la APCE,
unde a apărat de unul singur familia tradițională,
relațiile de prietenie cu Rusia, drepturile muncitorilor.
Adesea supus presiunii, amenințărilor, boicoturilor, Batrîncea a mers întotdeauna înainte pentu a-și
atinge scopurile. Ca faimosul tanc T-34.
Sincer, cumsecade, competent în multe domenii.
Aș merge cu el în recunoaștere. Și, cred, majoritatea
cetățenilor țării noastre.

VLADIMIR GOLOVATIUC deputat în Parlament din partea PSRM, doctor în economie
În opinia mea, Vlad Batrîncea este unul dintre deputații
cu spirit de inițiativă, dar și dintre politicieni în general.
În același timp, trebuie remarcat faptul că activitatea sa
este constructivă și vizează îmbunătățirea situației în orice domeniu examinat.
De asemenea, este necesar să se țină seama de viziunea largă a lui Vlad Batrîncea. El poate vorbi practic pe
orice temă, atrăgînd atenția nu doar a colegilor deputați
din alte facțiuni, ci și a tuturor cetățenilor țării asupra
problemei pe care o abordează. Mai mult decît atît, el nu
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aruncă cuvinte în vînt, ci oferă „rețete” pentru rezolvarea problemelor din diverse domenii, indiferent dacă
este vorba de politică, demografie sau despre massmedia și libertatea de exprimare. El învață în mod constant lucruri noi și crește ca personalitate, iar acestea
sunt calități foarte bune pentru un politician.
El poate să vorbească atît cu vîrstnicii, cît și cu tinerii. Ei se deschid în fața lui, el poate atrage oamenii într-o conversație sinceră și aceasta este cea mai
bună calitate ce îl caracterizează pe Vlad Batrîncea.

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
MOLDOVA ARE VIITOR
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Centru
Botanica

Circumscripția №25

Alexandr ODINȚOV

PARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Eu am reușit să-i ajut pe sute de orășeni
să-și rezolve problemele cotidiene. A
venit timpul soluțiilor sistemice – trebuie
schimbate radical legile în parlament.
Pentru aceasta, echipa noastră are nevoie
de majoritate parlamentară. Legile trebuie
să funcționeze în interesele chișinăuienilor
și ale tuturor locuitorilor din țara noastră.

Născut la 11.05.1979, Moldova
Din anul 2015, este consilier
municipal al fracțiunii Partidului
Socialiștilor în Consiliul Municipal
Chișinău, responsabil de
problemele ce țin de construcțiile
neautorizate, relațiile funciare și
urbanism.

M-am născut și am crescut
în Chișinău, mi-am petrecut
copilăria în sectorul Botanica
de Jos, iar în prezent, locuiesc
împreună cu familia mea la
Telecentru. Cunosc în
profunzime problemele
orașului în general și
ale circumscripției mele,
în care am avut întîlniri
practic în fiecare curte.
Pe parcursul a patru ani
de activitate în funcția de
consilier municipal, am reușit
să-i ajut pe mulți orășeni
să-și soluționeze problemele cotidiene – combaterea
construcțiilor ilegale, reparația
acoperișurilor, susținere
socială, sprijin în instanțele
de judecată.
Noi am reușit să soluționăm
multe probleme, chiar în pofida
faptului că fracțiunea
noastră în Consiliul Municipal
a fost în opoziție. Și eu sînt
sigur că, obținînd majoritatea în
Parlament, vom putea face mult
mai multe.
La fel ca și dvs.,
eu iubesc Moldova,
iubesc Chișinăul nostru!
Împreună vom învinge!

Alexandr ODINȚOV

CE SPUN DESPRE ODINȚOV PERSOANE CUNOSCUTE

Valerii Ostalep, politolog,
ex-viceministru al afacerilor externe al Moldovei
Am făcut cunoștință personal cu Alexandr
Odințov în timpul activității sale de combatere și
anulare a construcțiilor neautorizate. Experiența pe
care o deține în una dintre cele mai problematice
direcții ale orașului, cunoașterea legii și calitățile
umane personale oferă încredere că în parlamentul
moldovenesc va fi cu o persoană mai mult, pe care
poți conta atunci cînd e nevoie de soluționarea
problemelor serioase. Eu susțin cu sinceritate alegerea lui Alexandr Odințov în parlament și sunt
convins că el nu va fi un funcționar mediocru, ci o
persoană receptivă, la care oamenii se pot adresa
pentru a fi ajutați în normalizarea haosului în care
astăzi trăiește societatea noastră. Îi doresc succes
și sunt sigur de potențialul său.

Protoiereul Vitalii Șincari

Leonid Tomșa, antrenor emerit al RM la box

Prietenesc de mai mulți ani cu Alexandr, sînt
bucuros de această prietenie și o prețuiesc. Personal, pot spune că el este un bărbat puternic, un
soț grijuliu și un tată extraordinar. O așa persoană
este de încredere, deoarece este acel fundament
pe care se poate construi o casă, un oraș, o țară
și o lume.

Sașa este un adevărat luptător! El nu și-a făcut o
carieră în sport, însă a făcut multe pentru noi. Fostele „Rezerve de muncă” deja reprezintă o clădire
veche, în care au fost educați aproape trei sute de
campioni mondiali și europeni la lupte, box, sambo.
Au fost încercări de a construi în jurul complexului
blocuri cu 18, 9 și 12 etaje. Doar Alexandr Odințov a
fost receptiv la rugămințile noastre și, în consecință,
Alexandr e un om harnic, el poate lucra și îi pla- teritoriul din jurul „Rezervelor de muncă” este liber
ce să facă acest lucru. Pot afirma acest lucru fără și copiii au pe unde trece.
ezitare, pentru că îl cunosc personal și nu mă îndoÎn cazul blocului cu 12 etaje, dosarul penal a fost
iesc de faptul că lui Odințov i se poate încredința o
clasat, însă ei au fost impuși să lărgească drumul,
funcție de răspundere. Îi doresc victorie în aceste să rezolve problema iluminatului – și acest lucru, la
alegeri. Susțineți-l pe Alexandr Odințov, prieteni. fel, este meritul lui Sașa. Este un băiat de încredere,
Oamenii destoinici și cumsecade la guvernare în- cu caracter!
seamnă deja o izbîndă foarte mare.

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
www.socialistii.md DIN REPUBLICA MOLDOVA
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Dreptul constituțional
la protecția sănătății
trebuie să fie respectat
cu strictețe.

Centru
Buiucani

Circumscripția №26

În Parlament, noi
vom obține reformarea
sistemului de sănătate
atît în țară, cît și în
capitală.

Dinari COJOCARU

PARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Un singur om nu le poate face pe toate. Doar
prin eforturi comune, noi am reușit să salvăm
capitala de Dorin Chirtoacă și să demarăm
implementarea programelor sociale care
au fost elaborate. Pentru a obține rezultate
importante și pentru a-i proteja pe chișinăuieni,
noi toți trebuie să obținem o victorie
convingătoare la alegerile parlamentare.

Născut la 19.05.1983, Moldova
2016 – doctoratul, Spitalul Clinic
Republican.
Din anul 2015 – consilier municipal
al fracțiunii socialiștilor în Consiliul
Municipal Chișinău, responsabil de
activitatea instituțiilor medicale din
capitală

Fiecare cetățean
trebuie să aibă dreptul
la un examen medical
anual gratuit. Fiecare
angajat din sistemul
de sănătate trebuie să
obțină un statut
special și garanții
sociale. Niciun
spital sau policlinică
din Chișinău nu va
fi închis!
Dinari Cojocaru

CE SPUN DESPRE COJOCARU PERSOANE CUNOSCUTE
Valentina ROȘCA,
președintele
organizației teritoriale
Chișinău a „Asociației
Orbilor din Moldova”

Dinari Cojocaru este o persoană corectă și sinceră, cu o viziune
clară despre cum poate fi construit un viitor mai bun pentru Republica Moldova. Sarcina sa principală o constituie prioritatea politicilor
sociale, pentru a aduce schimbări întru binele cetățenilor. Este vorba
despre reformarea sistemului medical, combaterea corupției și consolidarea economiei naționale prin investiții și modernizarea pieței
interne. În calitate de consilier municipal, Dinari Cojocaru a contribuit
la dezvoltarea infrastructurii municipiului Chișinău, a acordat ajutor
persoanelor cu dizabilități, a creat grupuri de lucru cu deplasare în
teritoriu, pentru soluționarea problemelor. Dinari Cojocaru este persoana care poate schimba în bine viața din țara noastră.
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Nicolai STARCIUC,
medic,
doctor în medicină

Dinari Cojocaru este un medic competent și un om foarte bun,
care își depune tot sufletul în activitatea pe care o desfășoară. În
ziua de astăzi, nu este atît de simplu să găsești în Republica Moldova un chirurg competent în domeniul urologiei. Însă datorită
cunoștințelor sale, medicul Dinari Cojocaru a ajutat familiile fără
copii să-și vadă visul împlinit.
Sînt sigur că fiind în Parlament, Dinari va contribui la
îmbunătățirea domeniului sănătății, atît din punct de vedere al
bazei legislative, cît și din cel ce ține de elaborarea și implementarea reformelor necesare.

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

Ciocana

Circumscripția №30

Petru BURDUJA

PARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Moldova are viitor doar cu o economie
puternică și dezvoltată, care asigură locuri de
muncă cu salarii decente. Noi sîntem obligați
să avem grijă de fiecare, creînd garanții sociale
și înlesniri fiscale pentru a motiva tineretul
să nu plece peste hotare, ci să creeze familii
puternice, să educe copii și să-și realizeze
potențialul aici.

Născut la 05.09.1976, Moldova
Din anul 2015 – consilier municipal
și vicepreședinte al fracțiunii
Partidului Socialiștilor în Consiliul
Municipal Chișinău, responsabil de
inițiativele economice și politica
bugetară.

În anii de activitate în Consiliul Municipal, în cea mai
profesionistă echipă –
Partidul Socialiștilor, eu
am demonstrat prin fapte
concrete că pot și
doresc să lucrez în interesul
orășenilor. Noi am reușit
să facem multe lucruri,
dar vom realiza
și mai multe.
Eu cunosc problemele
din circumscripția mea și
din tot Chișinăul, cunosc
căile de soluționare a lor și
pînă acum am reușit deja
să rezolvăm o parte
din probleme.
Însă un șir întreg de probleme pot fi soluționate doar
la nivel de Parlament –
în special: reindustrializarea
țării, renașterea zonei
industriale în sectorul
Ciocana și crearea în orașul
nostru a unei industrii
moderne și tehnologizate.
Acest lucru va permite
crearea în capitala noastră
a mii de locuri de muncă
bine plătite!

Petru Burduja

CE SPUN DESPRE BURDUJA PERSOANE CUNOSCUTE
Eu sînt mamă a șase copii, care sînt bucuria
noastră. Dar trebuie să recunosc că nu este atît de
ușor să crești șase copii, să-i hrănești, să-i îmbraci,
să-i pregătești de școală, să le creezi condiții pentru a se dezvolta. Petru Burduja este unul dintre
puținii oameni receptivi care ne vine în ajutor ori
de cîte ori ne adresăm. El a depus eforturi pentru
ca noi să fim incluși în proiectele de asigurare socială pentru a obține ajutor. El îi asigură pe copiii
noștru cu ghiozdane și rechizite școlare la începutul fiecărui an de învățămînt. Nu demult, aproape
de casa noastră, cu ajutorul lui, a fost amenajat un
Caraculova Olga, mun. Chișinău teren de joacă.

Am făcut cunoștință cu domnul Petru Burduja în
timp ce învățam la Facultatea Economie a Universității
Agrare de Stat din Moldova. Din primele zile, el s-a manifestat ca lider, de aceea colegii de grupă, cu susținerea
profesorilor, l-au ales șef de grupă, apoi și de torent, iar
mai tîrziu, a fost lider al diferitelor structuri de conducere din cadrul facultății și universității.
El a absolvit universitatea cu mențiune, apoi a activat
în diferite funcții: șef al Laboratorului de expertiză legală
în construcții și evaluare pe lîngă Ministerul Justiției, administrator al Agenției pentru expertiză și consultanță
LEXASIGUR, director general al SA TRACOM, adminis-

Odată, soarta mi-a pregătit o încercare foarte
grea: aveam nevoie de investigații medicale costisitoare și eram gata să renunț la ele. Însă și în
acest caz, Petru Burduja a găsit o soluție: m-a
ajutat personal să pregătesc toate actele pentru
a obține ajutor financiar din fondul de rezervă al
primăriei. În prezent, eu sînt sănătoasă și îmi pot
crește copiii și sînt sigură că anume astfel de oameni, ca Petru Burduja, pot îmbunătăți viața noastră. Eu cred în profesionalismul, sensibilitatea și
responsabilitatea lui Petru Burduja. Cu asemenea
oameni putem creea un viitor luminos!

trator al Agenției de business și consultanță REAL ESTIM, director general al SA Monolit, municipiul Chișinău.
În toate aceste funcții a lucrat cinstit și sîrguincios, depunînd numeroase eforturi pentru sporirea eficienței
acestor întreprinderi. Vreau să menționez că, deși este
un profesionist foarte bun, Petru Burduja studiază și
în prezent domeniul în care activează, la fel ca și noua
experiență din sfera respectivă. Petru Burduja este un
adevărat patriot, își iubește poporul și se mîndrește cu
el, își respectă țara și dorește prosperitatea ei.
Alexandru Stratan, pedagog, membru al Academiei de Științe a Moldovei,
conferențiar, director al Institutului Național de Cercetări Economice

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
www.socialistii.md DIN REPUBLICA MOLDOVA
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Fiecare dintre noi
trebuie să-și
cunoască drepturile
și să nu permită
funcționarilor
iresponsabili și corupți
să le încalce.
Noi nu trebuie
să plătim pentru
metrii cubi de apă
care sînt în surplus
și pe care nu-i
consumăm.

Botanica
Circumscripția №24

Vasile BOLEA

PARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Cu părere de rău, oricît de bine am cunoaște
legile, foarte mult depinde de aplicarea lor
și de voința politică. În toți acești ani, echipa
socialiștilor a militat pentru
ca actele legislative să fie adoptate
în interesele oamenilor simpli și ca toți
să fie egali în fața legii.

Născut la 27.10.1982, Moldova
Deputat în Parlamentul RM,
responsabil de blocul juridic,
justiție și legislația juridică.

În Parlament, noi vom
obține anularea legii
antipopulare cu
privire la includerea
în facturi a metrilor
cubi de apă
suplimentari
Vasile Bolea

ЧТО
CE
SPUN
ГОВОРЯТ
DESPRE
О БОЛЕ
BOLEA
ИЗВЕСТНЫЕ
PERSOANEЛЮДИ
CUNOSCUTE

Dumitru Pulbere, ex-președinte
al Curții Constituționale a RM

Din momentul în care și-a început activitatea
Parlamentul de legislatura a XX-a, am urmărit
cu atenție activitatea deputatului socialist, Vasile Bolea. Vreau să spun că el s-a afirmat ca un
bun specialist în jurisprudență. În acești 4 ani de
activitate în Parlament, Vasile Bolea s-a manifestat ca un adevărat luptător, politician responsabil, orientat spre rezultat. Alți colegi de-ai mei
– avocați, juriști și activiști în drepturile omului,
au cele mai bune păreri despre activitatea lui
Vasile, menționînd înalta capacitate de muncă
și pregătirea sa pentru luarea rapidă a deciziilor
inovatoare.
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Pavel Midrigan, politolog, ex-membru al CEC

Vorbind de la tribuna centrală a Parlamentului, Vasile Bolea s-a manifestat ca luptător, persoană care poate oferi o imagine reală a stării
de lucruri în justiție și în alte domenii. Propunerile pe care el le înaintează pot schimba semnificativ starea situației în justiție. În activitatea
pe care o desfășoară, Vasile a demonstrat că
este o persoană care se află mereu alături de
oameni. El comunică întotdeauna cu oamenii,
încearcă să soluționeze problemele fiecărui om
care i se adresează după ajutor. Consider că Vasile Bolea a făcut față cu brio obligațiunilor sale
de deputat.

Alexandru Șișcan, maestru internațional
al sportului, președintele Asociației de rugby
din mun. Chișinău

Îl cunosc pe Vasile Bolea încă din copilărie. Împreună am practicat sportul. Împreună am reprezentat țara noastră la competiții internaționale. Împreună cu Vasile, am împărțit bucuria victoriilor și
amărăciunea înfrîngerilor. Vasile Bolea se distinge
printr-o înaltă capacitate de muncă, perseverență
în obținerea scopurilor sale. Este foarte bun jucător de echipă.
Vasile și-a asumat și o anumită sarcină socială – cea de popularizare a rugby-ului în școli, de
educație a viitoarei generații. Vasile este întotdeauna receptiv la problemele și nevoile oamenilor. Încearcă să ajute și să rezolve problemele
acestora.

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
MOLDOVA ARE VIITOR
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Botanica
Circumscripția №23
Ботаника
округ №23

Oleg LIPSKII

PARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
Moldova are toate premisele pentru
a folosi poziția sa geografică unică.
Noi putem deveni un pod modern de transporturi
între Est și Vest. Infrastructura dezvoltată a
transporturilor înseamnă investiții în economie
și noi locuri de muncă. De asemenea, noi trebuie
să asigurăm transport public comod
și sigur, atît pentru rutele orășenești, cît și pentru
cele interurbane.

Născut la 22.10.1960, Moldova
Deputat în Parlamentul Republicii
Moldova, responsabil
de dezvoltarea ramurii
și infrastructurii transporturilor

Construcțiile ilegale au
devenit cea mai stringentă
problemă pentru locuitorii
Chișinăului. Deja de mai
bine de 20 de ani, locuitorii
capitalei noastre suferă
din cauza fărădelegilor
agențiilor imobiliare
și a funcționarilor
din municipiu care
eliberează autorizații
pentru construcții.
În Parlament, noi vom
obține adoptarea legii
care interzice în mod
categoric construcțiile
haotice în cartierele
municipiului. Firmele
de construcții care
se ocupă de aceste
fărădelegi trebuie să fie
lipsite de licență și să
fie incluse în lista
neagră, funcționarii care
oferă autorizații pentru
construcțiile haotice
trebuie să fie trași
la răspundere penală!

Oleg Lipskii

CE SPUN DESPRE LIPSKII PERSOANE CUNOSCUTE
NADEJDA PRAPORȘCIC conducătorul organizației de veterani „Echitate”, Botanica
Oleg Lipskii este o persoană inteligentă, corectă, care i-a ajutat pe mulți oameni nevoiași. El luptă
pentru dezvoltarea rețelei de transporturi în sectorul
Botanica, fiind competent în acest domeniu.
Cu ajutorul consilierilor municipali din Partidul
Socialiștilor, Oleg Lipskii a amenajat numeroase terenuri de joacă și de sport în sectorul nostru. Datorită eforturilor sale, a fost reparat drumul de pe strada
Băcioii Noi și a fost lansată o linie de autobuz. De

cînd a obținut mandat de deputat, Lipskii a organizat
mii de întîlniri cu locuitorii sectorului Botanica, a contribuit la soluționarea multor probleme ale acestora.
Oleg Lipskii este persoana în care poți avea încredere. Bineînțeles, noi, pensionarii care locuim în
sectorul Botanica, îl susținem și sîntem convinși că
el va reprezenta cu demnitate circumscripția noastră în Parlamentul Moldovei.

DAȚCO EVGHENII director executiv al Uniunii Transportatorilor și Drumarilor
L-am cunoscut pe Oleg Lipskii acum 18 ani, cînd am
venit să lucrez în Uniunea Transportatorilor. Încă de pe
atunci, el era unul dintre cei mai activi membri ai Uniunii
și aborda problema privind crearea unui centru de logistică unic în Moldova. Oleg a contribuit la elaborarea
proiectului Codului rutier în anul 2014.

Devenind deputat în Parlament, Oleg nu a întrerupt
legătura cu Uniunea, continuînd să participe activ în activitatea acesteia, în pofida agendei sale încărcate. El
a demonstrat că în cazul unei organizări corecte a procesului de muncă și avînd dorință, pot fi soluționate cu
succes foarte multe probleme. Îi dorim ca și în continuare să rezolve problemele cetățenilor.

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
www.socialistii.md DIN REPUBLICA MOLDOVA
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Centru
Rîșcanovca

Chișinăul este capitala
Moldovei, oraș cu
o populație de aproximativ un milion de persoane. Din această cauză,
orașul nu se poate
dezvolta fără un Plan
general urbanistic.

Circumscripția №29

Adrian LEBEDINSCHI
PARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Trebuie să fie o regulă în toate. Chișinăul nu este o
excepție. Orașul nu trebuie să se dezvolte haotic,
ci conform unui plan bine stabilit. Noi vom adopta
în Parlament o reglementare legislativă clară a
standardelor de urbanism.

Născut pe 12.08.1976, Moldova
Deputat
în Parlamentul Republicii Moldova

Avem nevoie de o nouă
Lege privind statutul
capitalei Republicii
Moldova și adoptarea,
la nivelul Parlamentului,
a unui Plan general
urbanistic de dezvoltare
a capitalei. Noi, echipa
Partidului Socialiștilor,
vom reuși să facem
acest lucru!
Adrian Lebedinschi

CE SPUN DESPRE LEBEDINSCHI PERSOANE CUNOSCUTE
VICTOR GAICIUC președintele Uniunii Ofițerilor
Adrian Lebedinschi este un membru destoinic al
Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova, organizație
pe care am onoarea să o conduc. Sarcina de bază
a ofițerului este de a-și apăra poporul, Patria, fără a
cruța puterile, sănătatea și viața sa.
Adrian Lebedinschi este un adevărat ofițer, curajos și viteaz, gata să-și asume responsabilitatea
într-un moment dificil și să-i conducă pe alții. El este
un lider înnăscut, în care oamenii au încredere. În bi-

TAMARA LUCHIAN directorul fabricii „Ionel”
Astăzi, Adrian Lebedinschi este un politician afirmat, cu o gîndire la nivel înalt. Adrian Lebedinschi înțelege bine complexitatea
situației economice din Moldova, ostaticii căreia au devenit oamenii
obișnuiți. El înțelege în ce situație dificilă se află producătorii moldoveni în prezent și cît de greu le este marilor întreprinderi industriale, care au devenit victimele numeroaselor decizii politice mioape.
În esență, Moldova și-a pierdut piețele tradiționale istorice de desfacere, iar într-o perioadă de concurență globală este foarte dificil să
găsești și să te menții pe piețele noi.
Adrian Lebedinschi, fiind deputat în Parlamentul Republicii Moldova, s-a întîlnit des cu
mulți conducători ai întreprinderilor autohtone, familiarizîndu-se cu problemele lor, oferindu-le
ajutor și sprijin. El știe cum să dezvolte economia Moldovei, pentru a transforma țara din una
problematică în una prosperă!
Adrian Lebedinschi nu este demagog – este un om activ și care obține rezultate!
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ografia sa profesională au existat mai multe cazuri
în care și-a demonstrat hotărîrea, curajul și eroismul.
Încercările prin care a trecut nu l-au înfrînt, ci doar
l-au făcut mai puternic.
Astăzi, înțelegînd complexitatea situației din țară,
Adrian Lebedinschi consideră că este de datoria lui
să nu stea într-o parte, ci să lupte activ, la cel mai
înalt nivel - la nivelul Parlamentului Republicii Moldova, pentru Patria noastră!

NINA LOZAN ex-președinte al Uniunii avocaților
Adrian Lebedinschi este un avocat
ereditar, care își reprezintă în mod destoinic dinastia profesională. El nu s-a confruntat niciodată cu problema alegerii
profesiei - el întotdeauna, ca și tatăl său,
voia să protejeze și să apere interesele și
drepturile oamenilor.
Astăzi, Adrian Lebedinschi are în spate o activitate enormă și responsabilă
în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
al Republicii Moldova, o practică mare în avocatură și, cel mai
important, experiență de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care a elaborat numeroase inițiative legislative.
A devenit recent doctor în drept. Este un om cu mare energie
vitală, o mentalitate analitică, care crede cu tărie în viitorul țării
noastre și al poporului nostru!

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
MOLDOVA ARE VIITOR
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Buiucani
Circumscripția №27

Radu MUDREAC
PARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Vom asigura dreptul cetățenilor
Republicii Moldova la un mediu
curat, la apă, precum și la o
alimentație sigură.

Născut pe 01.05.1973, Moldova
Deputat în Parlamentul RM
Președintele Comisiei pentru mediu
și dezvoltare regională

Capitala noastră
are nevoie de
restabilirea industriei
și crearea de noi
locuri de muncă.
Pentru aceasta,
sînt necesare
investiții din
partea Uniunii
Europene, Rusiei,
Chinei, Turciei și
a altor parteneri ai
țării noastre.
Acest lucru poate
fi obținut la nivelul
Parlamentului
și Guvernului țării.
Noi știm cum să
atragem în Chișinău
investitorii străini
și noi vom face
acest lucru!
Radu Mudreac

CE SPUN DESPRE MUDREAC PERSOANE CUNOSCUTE
Gheorghe Gînju,
directorul Liceului Teoretic
„M. Marinciuc”,
doctor în biologie

Începînd cu anul 2017,
administrația Liceului Teoretic cu Profil Real „M.
Marinciuc” a stabilit relații
bune de colaborare și prietenie cu domnul Radu
Mudreac, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. El s-a interesat permanent de problemele cu
care se confruntă liceul, acordînd ajutor la rezolvarea unora dintre acestea, fiind alături de noi la mai
multe evenimente festive.
Radu Mudreac este foarte atent și îi apreciază
pe acei elevi și profesori din liceu, care muncesc
mult și obțin rezultate excelente, oferindu-le premii
la diferite manifestări. Colectivul liceului îi este foarte recunoscător pentru interesul față de instituția
noastră și salutăm faptul că astfel de deputați, ca
domnul Mudreac, coboară de la tribune și merg să
discute cu oamenii simpli, informîndu-se la fața locului despre situația reală din școli, grădinițe ș.a.

Andrei Stratan,
fost ministru
de externe al RM

Radu
Mudreac
reprezintă legea și
dreptatea! Om politic și de stat, personalitate marcantă a
societății
noastre.
Radu Mudreac este permanent printre oameni!
S-a născut în satul Larga, a obținut studii superioare, a fost eminent la învățătură atît în țară, cît
și peste hotare. Activînd în diferite funcții de răspundere, administrative și de stat, a avut grijă de
sănătatea oamenilor, precum și de securitatea
producției alimentare. În funcția de deputat, a elaborat și prezentat zeci de proiecte de legi în domeniul securității alimentare, apărarea drepturilor
consumatorilor etc. Se poartă omenește cu cei din
jur, muncește cu abnegație în interesul oamenilor!
Grija față de oameni a devenit scopul principal al
domnului Mudreac. El are toate aptitudinile pentru
a fi deputat în Parlamentul țării.
Votînd pentru Radu Mudreac, noi oferim votul
pentru sănătate, dreptate și demnitate. Noi votăm
pentru încredere în ziua de mîine, echitate socială,
dezvoltare sigură. Votăm pentru un Chișinău curat
și verde, pentru popor și pentru țara noastră!

Olesea Cucu,
directorul Liceului
Teoretic
„I.S.Neciui-Leviţki”

Deputatul este alesul
poporului, om din popor, care se gîndește la
popor. Avem oare mulți
oameni de acest fel în
ziua de azi, timp în care
înflorește corupția și lăcomia, timp în care fiecare are grijă de sine? Rar,
dar se întîlnesc oameni cărora nu le este indiferentă soarta celui apropiat.
Un exemplu de reprezentant al poporului este
deputatul în Parlament – Radu Mudreac. În persoana acestui om extraordinar, elevii, părinții
și colectivul profesoral al liceului „I.S.NeciuiLeviţki” au găsit omul care ajută cu cuvîntul și
fapta. În ciuda agendei încărcate, găsește timp
pentru discuții cu părinții și profesorii, unde află
despre problemele și viața liceului. Ascultă cu
interes și ajută la rezolvarea problemelor. Despre domnul Radu Mudreac putem vorbi ca despre un om cu literă mare, care nu este indiferent,
un om receptiv. De-am avea mai mulți astfel de
oameni!

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
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Suburbiile Chișinăului
trebuie să devină loc
de odihnă nu doar pentru
locuitorii capitalei, dar
și pentru oaspeții Moldovei.
Vom obține în Parlament
adoptarea noii legi privind
activitatea turistică, ocrotirea
și dezvoltarea zonelor de
odihnă din Republica Moldova.
Rîul Nistru, lacul Ghidighici,
orașele Vadul lui Vodă,
Vatra, Cricova și alte suburbii
ale Chișinăului trebuie
să devină locuri de atracție
a turiștilor din toată lumea.
Mediul ambiant confortabil,
parcurile naturale
și lacurile trebuie să devină
prioritare pentru
statul nostru.
Svetlana Popa

Suburbiile
Circumscripția №32
Suburbiile capitalei trebuie și se
vor dezvolta odată cu Chișinăul.
Ele au un potențial imens pe care
îl vom realiza cu eforturi comune
- ale Parlamentului, Guvernului și
Consiliului Municipal Chișinău.
Născut la 24.03.1964, Moldova
Consilier municipal din partea
Partidului Socialiștilor în Consiliul
Municipal Chișinău, vicepreședintele
fracțiunii.

Svetlana POPA

PARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

IURIE ONOFREICIUC primarul orașul Vadul lui Vodă
Din partea administrației Vadul lui Vodă, dar și personal, vreau să aduc mulțumiri consilierului municipal
Svetlana Popa pentru ajutorul acordat. Sunt convins
că, devenind deputat, ea va putea să facă multe lucruri bune pentru locuitorii orașului nostru. Doamna Popa a depus multe eforturi pentru ca suburbiile
municipiului să corespundă celor mai înalte standarde. Investițiile în infrastructură, reparația drumurilor,

Suburbiile
Circumscripția №33

ocrotirea zonelor verzi, lupta pentru străzi curate, sunt
doar câteva dintre realizările obținute datorită Svetlanei Popa. Și asta fără să amintim de multe manifestări culturale, ce s-au desfășurat cu susținerea ei și a
Partidului Socialiștilor. Svetlana Popa este, ca nimeni
altul, mai aproape de speranțele și dorințele suburbiilor capitalei.

Născut 07.08.1969,
Moldova

Consilier local
din orășelul Durlești

Vom face tot posibilul
ca în fiecare suburbie să fie
drumuri bune, de calitate, transport
sigur și confortabil, care va lega
suburbiile de centrul capitalei,
dis-de-dimineață până seara târziu.

Vladimir ROȘCA

PARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

DENIS DANILA primarul orășelului Vatra
Vladimir este un partener de nădejde, pe
Vladimir Roșca a acordat mereu o atenție
sporită chestiunilor legate de dezvoltarea susținerea căruia noi, locuitorii suburbiilor
Chișinăului, putem conta întotdeauna. Sunt
suburbiilor.
convins că, activitatea sa în Parlament, va
El mereu s-a pronunțat pentru dezvolta- permite să îmbunătățim lucrurile și în suburrea localităților Durlești, Vatra, Băcioi, Sân- biile capitalei.
gera, Codru, Trușeni și altora.

10

Multe suburbii ale Chișinăului,
în loc să devină spații de odihnă,
au devenit catastrofe ecologice.
În fiecare suburbie a capitalei
se află câte o gunoiște
neautorizată, care creează
și mai multe probleme – boli grave,
câini vagabonzi și multe altele.
Vom obține în Parlament
înăsprirea legii privind deșeurile.
Vom lichida toate gunoiștile
neautorizate din Chișinău
și suburbii.
Vom spori prin lege responsabilitatea întreprinderilor și persoanelor
fizice pentru aruncarea ilegală
a deșeurilor menajere și industriale.
Vom construi întreprinderi
moderne și ecologice pentru
colectarea și reciclarea deșeurilor,
cu participarea partenerilor străini.
Știm cum să facem acest lucru!
Vladimir Roșca

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
MOLDOVA ARE VIITOR
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Ciocana
Rîșcani
Circumscripția №31

Grigore NOVAC

PARTIDUL POLITIC
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Orice inițiative bune pot fi
transpuse în viață doar cu o
singură condiție – dacă echipa
noastră va obține majoritatea
parlamentară. Iar acest lucru îl
putem obține doar împreună.

Născut pe 06.02.1983, Moldova
Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

În timp ce
întreprinderile
de gestionare
a fondului locativ
manifestă indiferență
și iresponsabilitate,
avem acoperișuri
care curg în casele
noastre, comunicații
vechi și dărăpănate,
mucegai pe pereți
etc. Aceste probleme
trebuie rezolvate
prin lege.
Noi, în Parlament,
vom iniția un proiect
de lege privind
reforma sectorului
locativ-comunal
din țara noastră.
Merităm să trăim
în case de calitate!
Grigore Novac

CE SPUN DESPRE NOVAC PERSOANE CUNOSCUTE

Veaceslav Manolachi,
rectorul Universității de Stat
de Educație Fizică și Sport

„O minte sănătoasă într-un corp sănătos” – această expresie îl caracterizează pe
Grigore Novac. El are un spirit de luptător și
trăsături de lider foarte bine dezvoltate. Este
harnic, își iubește patria și vrea să lupte pentru ca oamenii să trăiască mai bine și să fie
fericiți acasă, alături de familiile, rudele și
prietenii lor.

Stanislav Vîjga, directorul canalului Accent TV

Vasile Chirtoca, consilier municipal

Îl cunosc pe domnul Novac de mai mulți
ani. Este diplomat și un om cu adevărat
responsabil. Tot timpul îndeplinește ceea
ce promite. Mai mult ca atât, își iubește
foarte mult țara și anume el este acel deputat care vrea să lucreze pentru oameni și să
salveze această țară.

Grigore Novac este un luptător și tovarăș
adevărat, pe care te poți bizui oricînd. Grigore nu este străin de problemele oamenilor, este foarte atent și receptiv, nu lasă fără
atenție nici o rugăminte de acordare a unui
ajutor. Un patriot adevărat, apără mereu adevăratele valori ale poporului nostru, respectă
istoria Moldovei și limba moldovenească.
Sînt mândru că îl cunosc pe Grigore și sunt
convins că, anume cu astfel de oameni ca el,
Moldova are viitor!

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
www.socialistii.md DIN REPUBLICA MOLDOVA
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Ion Ceban: Cheia către soluționarea multor
probleme ale capitalei se află în Parlament
că va lupta pentru interesele
chișinăuienilor, însă în toată această perioadă, nu a făcut absolut nimic. El nu și-a angajat niciun jurist
în partid sau cel puțin în oficiul
său de partid, pe care încă trebuie
să-l restituie municipiului, pentru
a realiza, cel puțin demonstrativ,
lupta cu mafia din construcții sau
pentru interesele vreunui orășean.
În Chișinău, funcționează zeci de
organizații obștești care înaintează
demersuri, semnalează probleme,
propun soluții etc. Năstase nu este
implicat în activitatea vreuneia dintre acestea. Constat că s-au confirmat cuvintele mele din timpul campaniei electorale: acest cetățean,
la fel ca și întreaga sa echipă, nu
a anunțat nicio decizie, nu a făcut
nicio propunere în vreun domeniu
de activitate pentru oraș și pentru
locuitorii municipiului. Acest lucru demonstrează încă o dată, ce
loc ocupă în realitate Chișinăul și
problemele oamenilor în sfera de
interese ale blocului ACUM.

Stimați locuitori ai municipiului Chișinău!
La sfîrșitul anului, noi am decis
să facem un scurt bilanț al activității
noastre, care a fost îndreptată spre
soluționarea problemelor capitalei,
problemelor oamenilor care locuiesc în municipiul Chișinău.
BILANȚ POLITIC
SUSPENDAREA
DEFINITIVĂ
A LUI CHIRTOACĂ
În sfîrșit, noi am scăpat de Dorin
Chirtoacă, înainte de termen – de
cel care, prin acțiunile sale, a distrus
capitala în ultimii 10 ani. Aceasta a fost una din sarcinile noastre
principale și una din promisiunile
noastre politice, în anul 2015, cînd
ne-ați ales în Consiliul Municipal.
Noi am demascat în permanență
schemele de corupție, fărădelegile,
birocrația, precum și alte fenomene
negative prin care s-a „remarcat”
administrația Chirtoacă. Nu i-a
fost pronunțată sentința definitivă
deoarece regimul de la guvernare
mai are încă nevoie de el. Pentru
noi însă este deosebit de important
– Chirtoacă nu se va mai întoarce în această funcție. Mulți dintre
protejații săi au fost demiși la
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tate de primar interimar, așa cum
nu am recunoscut-o nici pe predecesoarea sa, Silvia Radu. Primarul capitalei trebuie să fie ales de
orășeni. Toate inițiativele care au
fost adoptate de Consiliul Municipal – de la troleibuze noi pînă la
reparația drumurilor, programele
sociale, el și le atribuie cu ajutorul
televiziunilor afiliate regimului de
la guvernare. Încă bine că dl Codreanu nu intervine în activitatea
Consiliului Municipal, ceea ce ne
oferă posibilitatea minimă de a
soluționa problemele din capitală.
În ultimii 10 ani, timp de doi ani
la rînd, fără intervenția primarului,
Consiliul Municipal adoptă bugetul în termenii stabiliți.

PROGRAME ȘI PROIECTE
REALIZATE LA INIȚIATIVA
PSRM
Fracțiunea
Partidului
Socialiștilor în Consiliul Municipal
Chișinău a reușit să realizeze multe, chiar dacă s-a aflat în opoziție.
Noi am prezentat zeci de proiecte
CODREANU ILEGALUL
sociale în valoare totală de peste
Nu pot să nu amintesc și de 800 de milioane de lei, care au fost
așa-numitul „primar interimar al îndeplinite.
Chișinăului”, Ruslan Codreanu
– marionetă evidentă a Partiduinițiativa noastră. Alții continuă să lui Democrat, la fel ca și Silvia
SUPLIMENTE LA
ocupe diferite funcții.
Radu. Așa-numitul, pentru că niSALARIILE BUGETARILOR
meni nu l-a numit și nu l-a conDe la 1 septembrie 2017, apoi
NĂSTASE PALAVRAGIUL
firmat în această funcție. Noi nu-l și de la 1 iulie și 1 septembrie
Din anumite cauze, noi n-am recunoaștem pe Codreanu în cali- 2018, la inițiativa fracțiunii Parreușit să cîștigăm la alegerile primarului de Chișinău. Noi am făcut și
continuăm să facem concluziile de
rigoare. Dar vreau să le mulțumesc
încă o dată locuitorilor orașului
pentru încrederea acordată. În sectoarele orașului noi am învins. Dar,
și de această dată, avantajul a fost
asigurat de cîteva suburbii.
Doresc să menționez - acesta e
comportamentul lui Andrei Năstase
după alegeri. Anterior, noi am dat
de nenumărate ori aprecierile corespunzătoare modului în care s-a
desfășurat campania electorală și
celor întîmplate după alegeri. Încă
în timpul alegerilor, eu i-am spus
că toate învinuirile sale la adresa
noastră sînt minciunoase, însă trebuia să treacă mai multe luni ca
MAJORITATEA DE LA GUVERNARE
acest lucru să-i fie demonstrat în
ȘI GUVERNUL, AU COPIAT MULTE DIN
instanță. Eu am cerut în calitate de
INIȚIATIVELE PROPUSE DE NOI LA NIVEL
recompensă un singur leu – o sumă
simbolică: acesta este prețul real al
DE MUNICIPIU, ÎN SPECIAL, ÎN PERIOADA
cuvintelor sale, pentru că nu banii
ELECTORALĂ. ESTE VORBA ȘI DE SALARII, ȘI DE
contează pentru mine, ci dovada
ASISTENȚĂ PENTRU CEI NEVOIAȘI, ETC.
minciunii sale.
Andrei Năstase a promis
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CHIȘINĂU
tidului Socialiștilor, pentru multe
categorii de angajați ai municipiului Chișinău (colaboratori ai
instituțiilor de învățămînt preșcolar,
lucrători sociali, cei din domeniul
culturii, protecției copilului, personalul tehnic) au fost acordate suplimente lunare la salarii, în mărime
de la 30% pînă la 95%. Noi știm
că aceasta e puțin, dar a fost un pas
concret înainte. Este vorba despre

COMPENSAȚII
BUGETARILOR
PENTRU ALIMENTARE
În premieră, în țară, au fost alocate mijloace pentru cel puțin 1000
de angajați din sfera asigurării sociale, protecția copilului, în sumă
de 45 de lei pe zi. Aceasta înseamnă peste 900 de lei lunar supliment
la salariu.

MULTE DIN DECIZIILE PE CARE NOI LE-AM PROPUS
SE CONFRUNTĂ CU O REZISTENȚĂ DIN PARTEA
APARATULUI BIROCRATIC AL PRIMĂRIEI. NOI
CUNOAȘTEM DESPRE ACEASTA ȘI VĂ CEREM SCUZE
PENTRU INCOMODITĂȚI, PENTRU TERGIVERSARE
ȘI ATITUDINE NEGLIJENTĂ A FUNCȚIONARILOR.
DACĂ V-AȚI CONFRUNTAT CU PIEDICI BIROCRATICE,
VĂ RUGĂM SĂ NE COMUNICAȚI DESPRE ACEASTA
LA NUMĂRUL DE TELEFON
AL SECRETARIATULUI FRACȚIUNII NOASTRE.

(022) 201-640, (022) 201-545
mii de bugetari din Chișinău. În
toată această perioadă, oamenii au
primit ajutor esențial la veniturile
familiilor lor.
Cu părere de rău, ultima decizie
a Consiliului Municipal despre majorarea cu 20% a salariilor pentru
aproximativ 10 mii de pedagogi și
angajați din învățămîntul preșcolar
din oraș așa și nu a fost îndeplinită
de către autoritățile executive, fără
a fi prezentate careva explicații.
Și ce e cel mai neplăcut, majoritatea parlamentară de la guvernare și guvernul, prin intermediul
noii legi despre salarizare, interzice autorităților locale să acorde
suplimente la salarii. În consecință,
mulți bugetari, care au fost plătiți
din bugetul municipal, vor primi
mai puțin decît primeau pînă acum.
Vreau să menționez că toate deciziile noastre cu privire la suplimentele la salarii au fost planificate, inclusiv în bugetul pentru anul 2019.
Astăzi, ținînd cont de legislație, noi
identificăm alte mecanisme de majorare a garanțiilor sociale.
COMPENSAȚII
BUGETARILOR
PENTRU TRANSPORT
Pentru prima dată, noi am propus
și am implementat compensația lunară pentru călătoria cu transportul
public municipal pentru mai mult
de 7500 de bugetari: pedagogi, medici de familie și asistenții lor. Vom
examina modalitățile de a extinde,
în anul 2019 numărul de beneficiari
de compensații și pentru alte categorii de bugetari.

SPRIJIN PENTRU TINERII
SPECIALIȘTI
A fost aprobată acordarea
compensației bănești în valoare de
1000 de lei pentru arenda spațiului
locativ, în scopul susținerii tinerilor specialiști. Acum, de acest supliment pot beneficia circa 500 de
persoane.
Astfel, noi tratăm angajații din
domeniul învățămîntului, sănătății
și protecției sociale drept persoane
care au nevoie de un statut special
și atitudine specială din partea statului: majorarea salariului, achitarea cheltuielilor ce țin de transport,
asigurarea alimentației, creșterea
garanțiilor sociale. Unii dintre ei îi
educă și îi învață pe copiii noștri,
alții ne tratează, cei din a treia categorie au grijă de persoanele cele
mai vulnerabile.
PROTECȚIA FAMILIEI
ȘI A COPIILOR
PESTE 8000 DE COPII
AU PRIMIT AJUTOR
PENTRU NOUL
AN DE STUDII
Pentru prima dată, în Chișinău,
peste 8000 de copii au primit ajutor material în valoare de 700 de
lei de persoană (familiile cu mulți
copii, cele monoparentale). Chiar
dacă plățile s-au efectuat cu întîrziere, pînă la sfîrșitul lunii noiembrie 2018, toți au primit mijloacele
alocate.
AJUTOR MATERIAL LA
NAȘTEREA CELUI DE-AL
TREILEA COPIL ȘI PENTRU
COPIII DIN FAMILIILE

SOCIAL-VULNERABILE
CIRCA 2050 DE FAMILII
De la începutul implementării
programului, circa 2050 de familii au beneficiat de acest ajutor. De
asemenea, lunar, sînt susținute financiar familiile în care trei copii și
mai mult frecventează concomitent
grădinița.
SERVICIUL DE SUSȚINERE
A FAMILIILOR CU COPII
La inițiativa PSRM, în luna
noiembrie 2018 au fost înființate
două servicii noi, prin intermediul cărora este implementat programul de susținere a familiilor.
Ajutorul material pentru reparația
sobelor, procurarea mobilierului,
reparația locuinței, procurarea lemnelor, cărbunelui, îmbrăcămintei,
încălțămintei a fost acordat unui
număr de 1509 familii. La fel ca
și în cazul altor decizii, ne-au fost
create în mod artificial piedici birocratice, pe care noi le depășim.

LOCATIV-COMUNALE
PESTE 48 DE MII
DE FAMILII
Deja al doilea an, la inițiativa
noastră, pensionarii, invalizii,
familiile social vulnerabile sînt
scutiți de achitarea surplusului de
apă indicat în facturi. Surplusul de
apă consumată constituie diferența
dintre indicatorii contorului și
suma indicată în factură. Din momentul lansării programului, peste
48 de mii de familii au beneficiat
de aceste compensații, inclusiv
pentru diferența în tariful pentru
evacuarea gunoiului.
Conform inițiativei fracțiunii
PSRM, implementate mai devreme, a fost modificat regulamentul
privind compensarea plății pentru
energia termică, în mărime de 40%.
Astăzi, de această compensație
beneficiază 42 de mii de familii,
inclusiv familiile tinere. Este important de menționat că achitarea
compensațiilor se va efectua pînă
la 1 septembrie 2019 și nu pînă la 1
mai, așa cum era în anii precedenți.

SERVICIUL
DE ASISTENȚĂ
STRADALĂ
COMPENSAȚII PENTRU
A fost înființat Serviciul de
ENERGIA ELECTRICĂ
Asistență Stradală pentru lucrul
ACORDATĂ LOCATARILOR
cu copiii vagabonzi, copiii care
BLOCURILOR CU MULTE
consumă alcool și droguri. Acesta
ETAJE, CARE UTILIZEAZĂ
este un fenomen foarte grav. Mulți
PLITE ELECTRICE
copii se află în astfel de situație de
După tragedia provocată de
risc. Soluția pentru această proble- butelia de gaz în blocul de pe bumă trebuie identificată prin eforturi levardul Moscovei, fracțiunea
comune.
PSRM a solicitat rambursarea
facturilor pentru energia electriSUSȚINEREA
că, în mărime de 40%, pentru loPENSIONARILOR,
catarii nevoiași din blocurile cu
A FAMILIILOR NEVOIAȘE
multe etaje, care nu sînt conectate
COMPENSAȚII PENTRU
la gaz. După dezbateri îndelungaUNELE TARIFE ȘI SERVICII
te, printr-o decizie comună, a fost

PROGRAMELE NOASTRE PENTRU ORAȘ
AU MENIREA DE A-I SUSȚINE, ÎN PRIMUL RÎND, PE
BUGETARI, TINERII SPECIALIȘTI, FAMILIILE, COPIII,
PERSOANELE NEVOIAȘE, PENSIONARII - PE TOȚI
CEI CARE ÎN ULTIMII ZECE ANI AU FOST NEGLIJAȚI
DE AUTORITĂȚILE DE TOATE NIVELELE.

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
www.socialistii.md DIN REPUBLICA MOLDOVA

13

SOCIALIȘTII
stabilită compensația în mărime de
25%. Mecanismul de întocmire a
compensației este același, ca și în
cazul obținerii compensației pentru
energia termică: venitul lunar nu

CHIȘINĂU
de mii de locuitori ai municipiului
Chișinău au beneficiat de ajutor
material (pensionari, familii cu
mulți copii și cele monoparentale,
persoane cu dizabilități).

PE PARCURSUL ULTIMILOR ANI MAJORITATEA
PARLAMENTARĂ DE LA GUVERNARE A BLOCAT
MULTE DIN INIȚIATIVELE NOASTRE. REALIZAREA
LOR ÎN MĂSURĂ DEPLINĂ POATE AVEA LOC
DOAR DACĂ PARTIDUL SOCIALIȘTILOR VA AVEA
MAJORITATEA ÎN PARLAMENT
trebuie să depășească 3000 de lei
pentru un membru al familiei. Suplimentar, trebuie să fie prezentat
un certificat care confirmă neconetarea blocului la rețeaua de gaze.
CANTINE SOCIALE:
84 MII ÎN ANUL 2019
A fost modificat regulamentul
cu privire la acordarea prînzurilor
gratuite în cantine: venitul maxim
pentru o persoană a fost majorat de
la 2000 pînă la 3000 de lei, numărul persoanelor care pot să se alimenteze în fiecare zi a crescut de
la 700 pînă la 1200. În anul 2018,
de serviciile alimentației gratuite
în cantine au beneficiat peste 7 mii
de persoane. În anul 2019, numărul
total al acestora va constitui peste
14 mii de oameni. Considerăm că
de acest lucru trebuie să se ocupe statul și municipalitățile și nu
formațiunile politice dubioase.
.
70 000 DE PENSIONARI AJUTOR DE PAȘTI
ȘI DE CRĂCIUN
Partidul Socialiștilor a propus
acordarea ajutorului material la
sărbătorile pascale. Biroul permanent a aprobat un ajutor material
unic în mărime de 100 de lei cu
prilejul sărbătorilor de iarnă pentru
70 de mii de pensionari.
În total, sub diferite forme, conform deciziilor adoptate de noi, 97
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AJUTOR PERSOANELOR
CU DIZABILITĂȚI
ASISTENȚI PERSONALI
Pentru invalizii de gradul I
(cu formă severă de invaliditate, atît maturi, cît și copii) au fost
desemnați 900 de angajați asistenți
personali (concret pentru persoanele cu formă severă de invaliditate), de către direcțiile raionale
de protecție socială au fost angajate rude, cu o remunerare lunară
în mărime de 1500-2000 de lei, în
baza carnetului de muncă, ceea ce
le va permite să primească pensie
conform vîrstei.
ASCENSOARE
ȘI SCĂRI RULANTE
A fost aprobată achiziția și instalarea ascensoarelor pentru persoanele cu dizabilități care sunt în
scaune cu rotile. Pînă în prezent, au
fost instalate 12 ascensoare interne
în asociațiile medicale teritoriale
din sectoarele Centru, Botanica,
Ciocana, inclusiv 2 ascensoare
externe pentru persoanele în scaune cu rotile, în Asociația medicală teritorială Centru, la intrarea în
Centrul de ortopedie și în curtea
policlinicii nr. 1. Alte 10 ascensoare au fost instalate în interiorul
instituțiilor menționate. Aceste ascensoare sînt moderne, dotate cu
aer condiționat.

ILUMINAREA
ASIGURAREA
TRECERILOR
CU MIJLOACE SPECIALE
DE PIETONI
PESTE 3000 DE PERSOANE
În conformitate cu programul
Datorită inițiativei PSRM, 821 inițiat în 2017, a fost restabilită ilude persoane din capitală au obținut minarea la 250 de treceri pietonale.
termometre, 702 – tonometre, 600
– bastoane speciale. Pentru prima
600 DE SCAUNE
dată, 68 de persoane au beneficiat
ÎN CURȚILE BLOCURILOR
de protezare oculară gratuită.
În 2018 au fost instalate 600 de
bănci în curțile blocurilor locative.
OCHELARI SPECIALI
PENTRU PERSOANELE
AMENAJAREA
SLAB VĂZĂTOARE
A 70 DE CURȚI
Conform regulamentului adopAstăzi continuă lucrările de
tat, la prima etapă, de ochelari vor rabilitare a drumurilor de acces,
beneficia membrii Asociației orbi- trotuarelor și bordurilor în zeci de
lor, persoanele cu formă severă sau curți.
gravă de invaliditate de văz, cu un
venit de mai puțin de 3000 de lei.
LUPTA CU
CONSTRUCȚIILE ILEGALE
AJUTOR PERSOANELOR
În 2018 am continuat lupta cu
CARE SUFERĂ DE DIABET
construcțiile neautorizate – au fost
ZAHARAT
făcute sute de adresări din partea
Conform regulamentului care consilierilor PSRM, către diferia fost adoptat, copiii de pînă la te instanțe, inclusiv cele judiciare,
18 ani și femeile însărcinate vor fi unde sunt semnalate adresele cu
asigurați cu glucometre și teste.
probleme, zeci de construcții stopate, inclusiv prin instrumentele
oferite în cadrul dezbaterilor puPROIECTE DE
blice. Am reușit să stopăm 37 de
INFRASTRUCTURĂ
construcții în diferite sectoare. Din
112 TERENURI SPORTIVE
păcate, la unele construcții nu am
ȘI DE JOACĂ
reușit să obținem rezultate, iar luPentru prima dată în cadrul pro- crările continuă. Se duce lupta în
gramului, pe parcursul anului 2018 instanțele de judecată. Dar, vreau
în curți au fost instalate 112 tere- să repet: nicio organizație civinuri de joacă și 70 de terenuri spor- că sau neguvernamentală nu face
tive.
acest volum de lucru de luptă cu
aceste fărădelegi, cum o face ParILUMINAREA
tidul Socialiștilor.
A 70 DE CURȚI
În 110 curți a fost restabilită iluLUCRUL ASUPRA
minarea.
BUGETULUI ANULUI 2019
Împreună cu colegii din
fracțiune, din august 2018 am lu-

ÎN TOTAL, ÎN CONFORMITATE CU DECIZIILE
LUATE DE NOI, DE AJUTOR MATERIAL
AU BENEFICIAT 97 MII DE LOCUITORI AI
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU (PENSIONARI, FAMILII
INCOMPLETE ȘI MONOPARENTALE, PERSOANE
CU NEVOI SPECIALE).
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ce, deșeurile, protecția sănătății,
protecția mediului, spațiile verzi și
activitatea turistică.

ECHIPA FRACȚIUNII SOCIALIȘTILOR DIN CONSILIUL
MUNICIPAL CHIȘINĂU, AFLATĂ ÎN OPOZIȚIE,
A ELABORAT ȘI PREZENTAT ZECI DE PROGRAME
ȘI PROIECTE SOCIALE ȘI DE INFRASTRUCTURĂ.
ASTĂZI, MAJORITATEA ACESTOR
PROGRAME FUNCȚIONEAZĂ.
ȘI ACESTA ESTE UN REZULTAT
AL ACTIVITĂȚII ÎN ECHIPĂ.
crat intensiv asupra propunerilor
pentru bugetul anului 2019. Majoritatea programelor, proiectelor
sociale și de infrastructură, propuse
de PSRM sau susținute de acesta,
au fost incluse în buget. Au fost
majorate considerabil, pentru prima dată, sumele preconizate pentru
amenajarea curților, zonelor verzi,
procurarea transportului public (autobuze, troleibuze).
COMUNICARE
CONTINUĂ
CU CETĂȚENII
Cetățenii se adresează după ajutor anume la fracțiunea Partidului
Socialiștilor. Fracțiunea PSRM a
desfășurat 110 conferințe de presă,
a inițiat 17 discuții publice pe cele
mai actuale probleme. Secretariatul
fracțiunii noastre a înregistrat 1504
petiții, iar pe site-ul nostru petitia.md au parvenit 2079 de petiții.
Consilierii noștri municipali au primit în audiență 3527 de persoane.
În aparatul fracțiunii PSRM este dificil să iai legătura cu cineva deoarece linia telefonică este permanent
ocupată. Lucrăm pentru a crea o linie telefonică cu mai multe canale.
TRADUCEREA
DOCUMENTELOR
ÎN LIMBA RUSĂ
La inițiativa PSRM, a fost asigurată traducerea în limba rusă a
unui număr mare de documente, inclusiv pe site-ul oficial al Primăriei
Chișinău.

INIȚIATIVELE
LOCALE TREBUIE
SĂ FIE ASIGURATE
DE LEGE
Avem încă multe inițiative pe
care le înaintăm la nivelul consiliului municipal. Din păcate, multe
dintre acestea se lovesc de legile
adoptate la nivel național. În particular, Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,
adoptat de Parlament la inițiativa
guvernului, interzice autorităților
locale să efectueze plăți suplimentare și alocații la salarii din contul
bugetelor proprii. De asemenea,
trebuie să abrogăm absurda și antipopulara „Lege privind serviciul
public de alimentare cu apă și canalizare”, care impune consumatorilor obligația de a plăti pentru
pierderile de apă.
AVEM NEVOIE DE
LEGI NOI LA NIVELUL
PARLAMENTULUI
Capitala noastră are nevoie de
adoptarea mai multor legi la nivel
de Parlament. Astfel, este necesară o nouă lege privind statutul
Chișinăului în calitate de capitală a
Republicii Moldova, elaborarea și
adoptarea unui Plan general de dezvoltare a capitalei. Avem nevoie de
o lege care interzice construcțiile în
zonele rezidențiale existente, care
să prevadă retragerea licențelor
de la constructorii lipsiți de scrupule. Avem nevoie de un nou Cod
al Educației, noi redacții ale legilor privind parcurile tehnologi-

CHIȘINĂUL ARE NEVOIE
DE PACE INTERETNICĂ
Dat fiind faptul că Chișinăul
este un oraș multinațional, trebuie
să păstrăm pacea și stabilitatea interetnică. Avem nevoie de o nouă
Lege privind funcționarea limbilor
pe teritoriul Republicii Moldova,
care ar consolida statutul național
al limbii moldovenești și ar oferi
limbii ruse statutul oficial de limbă
de comunicare interetnică. Avem
nevoie de un nou Cod al Audiovizualului și de abrogarea legii absurde „privind lupta împotriva propagandei”. Orașul nostru trebuie să fie
deschis atît pentru Vest, cît și pentru
Est, prin urmare pentru noi este inadmisibilă cenzurarea informațiilor
din orice țară din lume.
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
ARE NEVOIE DE
MAJORITATE
ÎN PARLAMENT
Toate aceste legi pot fi adoptate numai în cazul în care Partidul
Socialiștilor va avea o majoritate în
Parlament. Numai în acest caz va fi
posibilă schimbarea situației la nivel național, astfel încît să putem
rezolva și mai multe probleme ale
orașului nostru. Anume de aceea
este foarte importantă pentru noi
victoria Partidului Socialiștilor în
alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

NU PUTEM PERMITE
FRAGMENTAREA
EȘICHIERULUI POLITIC
DE STÎNGA
Suntem convinși că toate forțele
de stînga, progresive, trebuie să fie
unite. Pentru noi, o tendință foarte periculoasă ar fi o posibilă dezbinare a flancului stîng al politicii
moldovenești, ce ar conveni, în
primul rînd, guvernării actuale. În
acest sens, suntem alarmați de faptul că, în multe circumscripții, au
fost înaintați mai mulți candidați de
la diferite partide de stînga. Acest
lucru poate conduce la dispersarea
voturilor și la victoria candidaților
marionete ale actualei guvernări.
DEȚINÎND MAJORITATEA
ÎN PARLAMENT VOM
REUȘI SĂ FACEM MAI
MULTE LUCRURI
În această perioadă crucială, aș
dori să mă adresez către orășeni
și locuitorii din suburbii cu rugămintea de a ne oferi sprijin. De-a
lungul acestor ani, am fost împreună cu oamenii, încercînd să le fim
de folos și să le rezolvăm problemele, chiar aflîndu-ne în opoziție
și depunînd de zece ori mai multe eforturi pentru a ne promova
inițiativele. Cu sprijinul poporului, cîștigînd majoritatea în Parlament, Partidul Socialiștilor și
fracțiunea sa din Consiliul Municipal Chișinău vor putea să facă și
mai multe lucruri bune.

DEȚINÎND MAJORITATEA
ÎN PARLAMENT VOM REUȘI
SĂ FACEM MAI MULTE LUCRURI
ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ CRUCIALĂ,
AȘ DORI SĂ MĂ ADRESEZ ORĂȘENILOR
ȘI LOCUITORILOR DIN SUBURBII CU
RUGĂMINTEA DE A NE SUSȚINE.
DE-A LUNGUL ACESTOR ANI, AM FOST
ÎMPREUNĂ CU OAMENII, ÎNCERCÎND SĂ
LE FIM DE FOLOS ȘI SĂ LE REZOLVĂM
PROBLEMELE, CHIAR AFLÎNDU-NE ÎN
OPOZIȚIE ȘI DEPUNÎND DE ZECE ORI MAI
MULTE EFORTURI PENTRU A NE PROMOVA
INIȚIATIVELE. CU SPRIJINUL POPORULUI,
CÎȘTIGÎND MAJORITATEA ÎN PARLAMENT,
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR ȘI FRACȚIUNEA SA
DIN CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU VOR
PUTEA SĂ FACĂ ȘI MAI MULTE LUCRURI BUNE.

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
www.socialistii.md DIN REPUBLICA MOLDOVA

15

SOCIALISTII

PROGRAME ȘI PROIECTE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
ALE SOCIALIȘTILOR ÎN CAPITALĂ
Datorită vouă, propunerilor și cererilor dvs. transmise prin intermediul site-urilor WWW.
PETITIA.MD și WWW.DECIDE.MD, dar și a întîlnirilor din teritoriu, audiențelor cetățenilor
de către deputații și consilierii socialiști în sectoarele și în aparatul fracțiunii din Primăria
municipiului Chișinău (adresa: bd Ștefan cel Mare, 83), noi, echipa socialiștilor din
Chișinău, am reușit să elaborăm, să adoptăm și deja al doilea an să implementăm mai
multe programe sociale și de infrastructură, dar și proiecte de amenajare a Chișinăului.

AM REALIZAT în
Deja al doilea
an sunt implementate
proiecte cu destinație specială,
propuse de DVS.
și elaborate de PSRM.
Socialiștii din Consiliul Municipal,
pe lîngă sfera socială, acordă
o atenție deosebită
dezvoltării infrastructurii
și creării unui mediu urban
confortabil.

2018

PENTRU COPII

ACOPERIȘURI

REPARAȚIA

REPARAȚIA

FONDULUI
LOCATIV,
SCHIMBAREA
UȘILOR ȘI
FERESTRELOR

CURENTĂ
ȘI CAPITALĂ
A ACOPERIȘURILOR

ÎN 2019 AU APĂRUT
NOI PROIECTE

O COLABORARE ATÎT DE STRÎNSĂ
ÎNTRE CETĂȚENI ȘI CONSILIUL
MUNICIPAL. MAJORITATEA
PROGRAMELOR
DIN 2018 ȘI-AU GĂSIT
CONTINUARE ÎN BUGETUL
ANULUI 2019.

ILUMINARE

BĂNCI

AMENAJARE

112 70 110 600 70
INSTALATE

TERENURI
DE JOACĂ
NOI

SUNT PLANIFICATE
SCĂRI

SPORT

NICIODATĂ N-A EXISTAT

ÎN

PENTRU COPII

INSTALAREA

INSTALATE

NOI TERENURI
DE SPORT

ILUMINATE

CURȚI

2019

SPORT

ILUMINARE

INSTALATE

AMENAJATE

BĂNCI
NOI

CURȚI

DRUMURI DE ACCES,
TROTUARE,
BORDURI

AU FOST ALOCATE MIJLOACE PENTRU
PROIECTE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

BĂNCI
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TOATE ACESTEA AM REUȘIT SĂ LE FACEM
ÎMPREUNĂ, DRAGI CHIȘINĂUIENI!
În același timp, noi înțelegem că nu este suficient. Sunt doar
primii pași. Chișinăul are nevoie de schimbări esențiale în toate
domeniile, începînd de la curțile noastre, majoritatea dintre care se
află într-o stare deplorabilă și finalizînd cu transportul, drumurile,
parcurile, fărădelegile din domeniul construcțiilor, corupției totale,
și în general, cu aspectul orașului.
Transformările sunt posibile odată cu schimbarea cardinală a
legilor în Parlament, dar și după ce majoritatea structurilor de
stat vor începe să funcționeze în folosul orășenilor - lucru posibil
doar după schimbarea totală a puterii, inclusiv a parlamentului și
guvernului.

În numele echipei socialiștilor din Chișinău, Vă
transmitem sincere felicitări cu ocazia sărbătorilor de
iarnă și vă dorim fericire, sănătate, căldură și confort în
familiile Dvs.
Sîntem siguri că schimbările mult așteptate vor veni în
Moldova în anul 2019. Tot negativul, haosul, batjocura
funcționarilor, toate acestea vor rămîne în trecut.
Cu eforturi comune vom putea începe să construim
casa noastră comună și iubită, Chișinău și Moldova!
Sărbători fericite!
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