
LUCREZ PENTRU ȚARĂ, LUCREZ PENTRU HÎNCEȘTI 

Ediție specială HÎNCEȘTI

Ștefan
GAȚCAN

Platformă electorală

NAȚIUNE SĂNĂTOASĂ

LOCURI DE MUNCĂ, 
SALARII DECENTE 

GRIJĂ FAȚĂ DE OAMENI

INFRASTRUCTURĂ 
DEZVOLTATĂ

CANDIDATUL PENTRU FUNCȚIA DE DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA ÎN CIRCUMSCRIPȚIA UNINOMINALĂ HÎNCEȘTI



SOCIALIȘTII

2 MOLDOVA ARE VIITOR

Dle Gațcan, cînd și de ce ați 
decis să candidați la funcția de 
deputat al Parlamentului?

Eu singur am luat această de-
cizie. În opinia mea, astăzi, cînd 
la guvernarea țării se află per-
soane raționale, sînt posibilități 
pentru soluționarea celor mai 
acute probleme cu care se con-
fruntă poporul nostru. Eu am 
trăit în raionul Hîncești de la vîr-
sta de cinci ani și cunosc toate 
problemele raionului, în cele 
mai mici detalii, începînd cu 
cele locale ale comunei Ciuciu-
leni și terminînd cu problemele 
din sistemul sănătății din raion. 
În raionul Hîncești, s-a investit 
mult în infrastructură, sistemul 
sănătății de aici, dar nu există 
efectul așteptat de oameni.

De ce ați decis să candidați din 

partea Partidului Socialiștilor?
Mă inspiră programul Parti-

dului Socialiștilor și inițiativele 
Președintelui țării, Igor Dodon, 
în special cele ce se referă la 
apa potabilă pentru toată țara, 
reparația drumurilor, ilumina-
rea localităților, sistemul unic de 
colectare a deșeurilor. Este anu-
me acea temelie care permite 
îmbunătățirea stării de lucruri în 
sate și în special în Hîncești, pe o 
perioadă îndelungată.

Pe lîngă îmbunătățirea in-
frastructurii în orașele și satele 
țării, este necesar să fie stabili-
zată situația demografică. Tre-
buie stopată migrația în masă 
din Moldova, care a căpătat un 
caracter distrugător din cauza că 
lipsesc condiții normale de viață 
pentru familie, pentru creșterea 
și educația copiilor, pentru spri-

jinul acordat persoanelor în 
etate. Peste cîteva decenii, dar 
chiar și peste cîțiva ani, noi am 
putea să dispărem totalmente 
ca popor! Unicii care vorbesc as-
tăzi despre pericolul demografic 
în țară sînt Președintele și Parti-
dul Socialiștilor.

Dvs. sînteți medic, ați ac-
tivat mulți ani la Centrul Ma-
mei și Copilului. Cum ar putea 
experiența dvs. profesională să 
vă ajute în activitatea de parla-
mentar?

La temelia oricărei societăți 
sănătoase stă atitudinea față de 
femeie ca o continuatoare a nea-
mului, ocrotitoare a căminului 
familial. Anume pe umerii feme-
ii stă responsabilitatea pentru 
existența în continuare a unui 
popor, pentru soluționarea pro-

blemei demografice. Climatul 
psihologic din familie depinde 
de femeie. Cum se spune, „dacă 
mama e acasă – toți sînt acasă, 
nu-i mama – nu e nimeni”.

Ca specialst în acest domeniu, 
eu consider necesară adopta-
rea unor măsuri urgente pentru 
perfecționarea bazei legislati-
ve în domeniul social, pentru a 
stimula natalitatea. Eu știu cum 
poate fi îmbunătățită starea 
societății noastre, atmosfera din 
familie, pentru ca femeile tine-
re să rămînă în țara noastră, să 
nască și să crească aici copii.

În viziunea dvs., ce trebu-
ie să se facă în primul rînd în 
circumscripția dvs.?

În primul rînd, în toate 
satele din raionul Hîncești 
trebuie să obținem utili-
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ȘTEFAN GAȚCAN: În fiecare sat trebuie 
să fie un punct medical dotat 

cu utilaj modern 
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zarea rațională a mijloace-
lor bugetare. Trebuie jus-
tificate investițiile pe care 
puterea executivă le va 
face pe termen lung. Este 

important ca locuitorii din toate 
aceste localități să simtă astăzi 
deja grija care le este acordată 
și nu peste o anumită perioadă. 
Este necesară o organizație care 
va îndeplini controlul asupra 
activității structurilor medicale 
și sociale. 

Ce proiecte de legi 
intenționați să inițiați la nivel 
național?

În primul rînd, ar trebui să fie 
adoptată o lege a erorilor medi-
cale („malpraxis”). Aceasta pre-
supune că orice eroare medicală 
poate fi examinată doar de co-
legiile de medici. Noi nu avem 
o asemenea lege. Pentru orice 
încălcare, medicii poartă răs-
pundere conform Codului penal 
și Codului de procedură penală. 
În opinia mea, acest lucru este 
greșit. Niciun medic nu dorește 
rău pacientului său. Trebuie 
să se facă diferența, 
unde într-adevăr a fost 
neglijență din partea 
medicilor (și pentru 
aceasta, trebuie să fie 
o răspundere cît mai 
aspră) și unde medicul 

a luat o anumită decizie reieșind 
din competența sa profesională.

În al doilea rînd, trebuie să 
fie înființat un colegiu al medi-
cilor – independent, 
liber, public, care va 
soluționa probleme-
le ce țin de politica 
de cadre, pregătirea 
personalului me-
dical, gestionarea 
mijloacelor financiare, expertiza 
activității fiecărui lucrător me-
dical. Astfel de structuri sînt în 
Federația Rusă, România, în alte 
țări ale lumii.

În cel de-al treilea rînd, tre-

buie să fie soluționată problema 
privind asigurarea obligatorie 
a personalului medical în cazul 
unei erori medicale. Pacientul 
care nu a beneficiat de asistență 
medicală necesară din vina sta-
bilită a medicului trebuie să 
obțină prejudiciu material din 
fondul de asigurări medicale.

În continuare, ar trebui să fie 
realizată, în regim de urgență, 
reforma asistenței medicale în 
condiții de staționar. În fiecare 

sat trebuie să fie cel puțin un 
punct medical și un punct de 
acordare a asistenței medica-
le urgente, pînă la transporta-

rea persoanei la spital. În țară, 
ar trebui să fie cel puțin patru 
centre de asistență medicală ur-
gentă: la Bălți, Cahul, Ungheni 
și Comrat, unde pacientul poa-
te fi adus din orice localitate, în 
decurs de două-trei ore. Acest 
lucru ar permite să fie salvate 
multe vieți omenești în orele 
critice.

Ar trebui ca, indiferent dacă 
au poliță de asigurare medicală 
sau nu, oamenii să-și poată ale-
ge instituția medicală – de stat 
sau particulară. Dacă pacientul 
deține poliță de asigurare, sta-
tul trebuie să-i plătească tra-
tamentul. La noi, nu există un 
asemenea sistem, întrucît cola-
boratorii fondului de asigurare 
medicală obligatorie nu doresc 
să se ocupe de decontări. Crea-
rea unui astfel de sistem ar per-
mite reducerea cozilor la policli-
nici, unde oamenii sunt nevoiți 
să stea și cîteva luni. Acest lucru 

ar fi benefic și pentru medici, și 
pentru pacienți.

Și în sfîrșit, trebuie să se sta-
bilească, de cîte paturi sociale 

avem nevoie. Mortalitatea la 
domiciliu este un indicator al 
ignorării omului de către sis-
tem. Orice persoană trebuie să 
aibă posibilitatea de a pleca din 
viață decent, sub supraveghere 
și îngrijire corespunzătoare. Este 
necesară finanțarea sistemului 
de paturi sociale pentru îngriji-
rea pacienților în stare gravă și a 
persoanelor în etate.

Domnule Gațcan, cum ați 
dori să vedeți Moldova și raio-
nul Hîncești peste trei ani, cînd 
va expira mandatul actualului 
Parlament?

Aș dori ca peste trei ani, 
migrația din Moldova să se re-
ducă la zero, concetățenii noștri, 
dimpotrivă, să tindă să revină 
în patrie. Aș vrea să văd orașul 
Hîncești și raionul Hîncești un 
raion mult mai dezvoltat, să 
fie adevărate porți ale țării din 
direcția vestică. Acest lucru pre-
supune o infrastructură nouă, 
modernă, drumuri reparate, 
străzi iluminate, apeduct și ca-
nalizare în fiecare sat. Eu sînt 
sigur că noi vom obține toate 
acestea.

ÎN FIECARE SAT, AR TREBUI SĂ FIE UN PUNCT 
MEDICAL ȘI UN CENTRU DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ 
URGENTĂ

DE LA CINCI ANI, TRĂIESC ÎN RAIONUL HÎNCEȘTI ȘI 
CUNOSC TOATE PROBLEMELE RAIONULUI, ÎN CELE 
MAI MICI DETALII

DACĂ NU VOM STOPA MIGRAȚIA DIN 
MOLDOVA, PESTE CÎȚIVA ANI, AM PUTEA 
DISPĂREA CA POPOR

Legea despre erorile medicale („malpraxis”). 
Erorile medicale vor fi investigate doar de colegi-
ile medicilor.

Reforma asistenței medicale 
în condiții de staționar. 
În fiecare sat ar trebui să fie cel puțin un punct 
medical și un punct de asistență medicală urgentă, 
pînă la transportarea pacientului la spital.

Crearea unui colegiu al medicilor, independent, 
liber, public.
Acesta va soluționa problemele ce țin de politica 
de cadre, pregătirea personalului medical, gestio-
narea mijloacelor financiare, expertiza activității 
fiecărui lucrător medical.

Dreptul la alegerea instituției medicale. 
Indiferent de faptul dacă are asigurare medicală sau 
nu, persoana ar putea să-și aleagă instituția medicală 
– de stat sau particulară. Dacă ea deține asigurarea, 
statul trebuie să-i plătească tratamentul.

Asigurarea obligatorie a personalului medical 
în cazul unei erori medicale.
Pacientul care nu a beneficiat de asistența medica-
lă necesară din vina stabilită a medicului, trebuie 
să aibă dreptul la prejudiciu material din fondul de 
asigurări medicale.

Este necesar să se stabilească numărul 
de paturi sociale.
Este necesară finanțarea sistemului de paturi soci-
ale pentru îngrijirea pacienților în stare gravă și a 
persoanelor în etate.
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CE PROIECTE DE LEGI PROPUNE 
ȘTEFAN GAȚCAN SĂ FIE INIȚIATE 

LA NIVEL NAȚIONAL?
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NAȚIUNE SĂNĂTOASĂ
SPITAL RAIONAL BINE DOTAT!

AMBULANȚE NOI

UN DOCTOR PENTRU TINE! 

ECHIPAMENT MEDICAL MODERN

INFRASTRUCTURĂ MEDICALĂ ÎN FIECARE SAT!

Vom păstra spitalul raional și toate instituțiile medicale din 
raionul Hîncești.

Toate instituțiile medicale vor fi dotate cu echipament modern.

SPITAL RAIONAL 
BINE DOTAT! MODERN

ECHIPAMENT MEDICAL 

AMBULANȚE NOI
Raionul Hîncești va beneficia de ambulanțe noi.

INFRASTRUCTURĂ 
MEDICALĂ ÎN FIECARE SAT!
În fiecare localitate va exista o farmacie și un centru medical dotat 
cu echipament de prim-ajutor. 

UN DOCTOR PENTRU TINE! 
Vom continua programul național “Un doctor pentru tine”. Echipele mobile 
de medici vor merge, conform programului, în fiecare localitate, pentru a consulta gratuit pacienții.  
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PROGRAM DE RELANSARE ECONOMICĂ, 
ATRAGEREA INVESTIȚIILOR

RELANSAREA INDUSTRIEI 
ȘI AGRICULTURII

LOCURI DE MUNCĂ, SALARII DECENTE

PROGRAM DE RELANSARE ECONOMICĂ, 
ATRAGEREA INVESTIȚIILOR

RELANSAREA INDUSTRIEI ȘI AGRICULTURII

Vom atrage în această regiune investiții, atît din Est, cît și 
din Vest, pentru a crea noi locuri de muncă, bine plătite. În 
conformitate cu programul de dezvoltare socio-economică, 
investițiile străine în economia raionului nostru vor crește 

Vom relansa activitatea 
întreprinderilor industriale 

și complexelor agricole 
din raionul Hîncești. 

DE 2 ORI
600 – 700 DE EURO

CREAREA A PÎNĂ LA 3.000 DE LOCURI DE MUNCĂ, SALARIZATE CU 
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GRIJA FAȚĂ DE OAMENI
PROTECȚIE SOCIALĂ CONDIȚII PENTRU TINERII SPECIALIȘTI 

MODERNIZAREA ȘCOLILOR ȘI GRĂDINIȚELOR!GRIJA FAȚĂ DE COPII 

COMPLEXE SPORTIVE NOI LA HÎNCEȘTI ȘI ÎN FIECARE SAT

PROTECȚIE 
SOCIALĂ

Vom acorda asistență pentru construcția 
unei săli de judo la Hîncești.
În sate, vor fi amenajate complexe sportive 
multifuncționale.

COMPLEXE SPORTIVE NOI 
LA HÎNCEȘTI ȘI ÎN FIECARE SAT

Vom susține centrele de creație, 
pentru a antrena cît mai mulți copii în activități extrașcolare. GRIJA FAȚĂ DE COPII 

Vom păstra toate instituțiile de învățămînt 
preșcolar și școlar.

Grădinițele și școlile vor fi reparate și asigurate 
cu mobilier și material didactic.

MODERNIZAREA 
ȘCOLILOR ȘI GRĂDINIȚELOR!

Vom continua majorarea pensiilor 
și alocațiilor sociale pînă la un nivel decent.

CONDIȚII 
PENTRU TINERII 

SPECIALIȘTI

Vom crea condițiile necesare pentru atragerea 
tinerilor specialiști în teritoriu, în special, a 

medicilor și profesorilor.
Tinerii specialiști vor fi asigurați cu locuință.

În fiecare sat va activa cîte un medic 
de sector și asistenți calificați.
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INFRASTRUCTURĂ 
DEZVOLTATĂ

DRUMURI REPARATE 
CALITATIV

SISTEME DE APROVIZIONARE CU APĂ

FURNIZAREA GAZELOR NATURALE ÎN FIECARE CASĂ

AMENAJAREA 
ZONELOR 
DE ODIHNĂ

ILUMINATUL STRADAL EVACUAREA DEȘEURILOR

ILUMINATUL STRADAL
În orașul Hîncești, iluminatul public 

va fi asigurat pe majoritatea străzilor.
Vor fi iluminate și străzile principale din sate.

SISTEME 
DE APROVIZIONARE CU APĂ

Apa potabilă va ajunge în fiecare casă.

Raionul Hîncești, la fel ca întreaga țară, se va transforma 
într-un șantier. Fiecare sat va primi cîte, cel puțin, 

1.000.000 de lei pentru drumuri. 

Prioritate pentru noi va fi și reparația drumurilor 
de acces către fiecare sat, precum și modernizarea 

drumului național Hîncești-Cimișlia. 

DRUMURI REPARATE 
CALITATIV

EVACUAREA 
DEȘEURILOR

Fiecare localitate va avea acces la programul național 
pentru evacuarea și prelucrarea deșeurilor. 

Toate gropile de gunoi neautorizate vor fi lichidate.

AMENAJAREA ZONELOR DE ODIHNĂ
Vom salubriza rîul Cogîlnic și îl vom transforma într-o zonă 

de odihnă și sport.

Fiecare localitate va fi conectată la sistemul de alimentare 
cu gaze naturale.

FURNIZAREA GAZELOR 
NATURALE ÎN FIECARE CASĂ



SOCIALISTII

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

e-mail: info@socialistii.md

Redactor-șef
Gaik VARTANEAN

GAȚCAN ȘTEFAN, circumscripția electorală uninominală Nr.38, mun.Hîncești,  
“Alegeri parlamentare noi din 15.03.2020” ,  Data 14.02.2020,  

Com. nr. 141  Tiraj 4000 ex,  ”Edit Tipar Grup” S.R.L., 
“Achitat din fondul electoral, conform facturii nr. 1  din 14.02.2020“

Paginare și design 
Alexandru AGHENIE

LUCREZ PENTRU HÎNCEȘTI
LUCREZ PENTRU ȚARĂ,

ȘTEFAN GAȚCAN
CANDIDATUL PSRM PENTRU FUNCȚIA DE DEPUTAT 

ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
ÎN CIRCUMSCRIPȚIA UNINOMINALĂ HÎNCEȘTI

Mi-am petrecut toată copilăria în raionul Hîncești. Cunosc pînă 
în cele mai mici detalii problemele oamenilor din această regiune. 

Cetățenii așteaptă crearea locurilor de muncă, salarii și pensii decente. 
Toți au nevoie de servicii medicale accesibile, de drumuri bune, 

de apă potabilă, de localități curate și străzi iluminate.

Depopularea satelor este o problemă la nivel național, 
iar pentru a-i convinge pe oameni să revină acasă le vom 

crea condiții pentru un trai decent și le vom reda 
încrederea în ziua de mîine.

O altă preocupare a fiecăruia dintre noi este sănătatea. O țară poate 
fi prosperă doar cu o națiune sănătoasă. Iată de ce, în calitate 

de medic de profesie, voi promova activ în Parlament 
programul de stat ”Sănătatea națiunii”.

Împreună, pentru o viață mai bună!


