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În decurs de un an,
vom reuși  să aplicăm trei lovituri majore

asupra celor mai acute probleme
cu care se confruntă capitala:

1. INFRASTRUCTURA: curățenie, lumină, ordine!

Curățenie și ordine pe străzi și în curți. 

Pentru început - să ne curățăm capitala, să facem ordine elementară. 

Chiar dacă încă nu este un oraș foarte bogat, Chișinăul  trebuie să fie curat și 
ordonat.

Vom restabili sistemul de curățenie regulată, zilnică pe străzile și în curțile orașu-
lui.
Pentru fiecare centimetru al orașului trebuie să existe un responsabil pentru 
menținerea curățeniei și a ordinii. Numărul de măturători va crește. Munca lor va 
fi remunerată într-un mod decent. Se vor achiziționa echipamente suplimentare 
necesare. Toate străzile principale din Chișinău vor fi spălate cu regularitate.
La Chișinău vom realiza programul care este implementat cu succes la Orhei - 
„Operațiunea curte“: amenajarea curților, repararea pavajului, restaurarea 
sistemului de iluminat, construcția de terenuri de joacă standard, alocarea 
spațiilor specializate pentru curățarea covoarelor și uscarea hainelor – pentru 
fiecare curte din Chișinău.

A venit timpul să nu mai vorbim despre imaginea europeană, ci să începem să 
creăm această imagine – o imagine a unei capitale europene curate și bine îngri-
jite. E timpul să ne amintim - Chișinăul este un oraș alb!

Repararea drumurilor și trotuarelor, iluminat stradal modern, spații verzi.

Pe parcursul anului, ne angajăm să modernizăm principalele artere de transport 
(inclusiv secțiunea pietonală) din fiecare sector al Chișinăului, precum și să real-
izăm reparația curentă a celor mai solicitate străzi secundare.
Este absolut necesară  construirea unui nod rutier pe mai multe niveluri în zona 
fabricii de tutun din Chișinău. Conform calculelor noastre, în decurs de un an  vom 
reuși să proiectăm și să construim acest nod, fără a suspenda traficul din zonă  în 
perioada lucrărilor de construcție. 
Vom realiza acoperirea completă a orașului cu iluminare stradală pe timp de 
noapte. Drumurile, curțile, parcurile, toate colțurile Chișinăului vor fi iluminate de 
lămpi economice moderne LED. O atenție deosebită va fi acordată trecerilor pieto-
nale, secțiunilor cu cel mai intens trafic și trotuarelor. 

Vom readuce la viață zonele verzi din Chișinău. Parcurile, scuarurile, paturile de 
flori, aleile și spațiile verzi de-a lungul străzilor și în interiorul curților - toate aces-
tea ne-au permis odată să numim capitala noastră cel mai verde oraș din 
mulțimea de orașe. Haideți să întoarcem această caracteristică Chișinăului!



2. SFERA SOCIALĂ: ajutor pentru persoanele în etate,
îngrijirea copiilor, locuințe sociale

Farmacii și magazine sociale

Vom dezvolta o rețea de magazine sociale și farmacii sociale în oraș, astfel încât 
acestea să fie la câțiva pași pentru persoanele în vârstă. Sute de mii de pensionari 
și alți locuitori nevoiași ai Chișinăului vor putea economisi zilnic pe produse 
alimentare și medicamente. 

Alocații pentru pensii din partea autorității municipale

Orice persoană care locuiește permanent în municipiul Chișinău va primi imediat 
un supliment lunar la pensie în mărime de 1 mii lei. Această sumă va trebui să 
devină o compensație pentru pensionari pentru costul ridicat al vieții în capitală.
Generația care a construit orașul este demnă de recunoștința și atenția noastră.

Capitalul matern și alimentație centralizată de calitate în grădinițe și școli.

Orașul este obligat asigure mecanisme de  sprijin pentru mame și să stimuleze 
rata natalității. Pentru fiecare nou-născut, mamele vor primi în plus de la 
autoritățile municipale 7 mii lei pentru nașterea primului copil și 10 mii lei - pentru 
fiecare copil ulterior.
Această practică de stimulare a natalității și de asistență familiilor funcționează cu 
succes la Orhei în ultimii trei ani. Astăzi suntem gata să o implementăm și la 
Chișinău.
Totodată, trebuie să protejăm copiii înșiși. Dezastrul în alimentația  din grădinițe și 
școli poate fi oprit în câteva săptămâni! Vom asigura la nivel de municipiu 
producția centralizată și livrarea de alimente de înaltă calitate pentru instituțiile 
destinate copiilor. Controlul strict al calității și furnizarea centralizată de alimente 
pentru copii sunt deja implementate astăzi în Orhei.

Locuințe sociale pentru angajații de stat și familiile tinere.

La fel ca și în Orhei, vom implementa programul "Locuințe sociale". Bugetarii și 
familiile tinere vor avea posibilitatea de a-și obține propriile locuințe, plătind o 
sumă de cel mult 500 de lei pe lună timp de 35 de ani.

3. ECONOMIA ȘI FINANȚELE:
investiții, responsabilitate socială, disciplină �nanciară

Investiții.

Folosind relațiile pe care le-am dezvoltat pe parcurs cu mediul de afaceri din afara 
Moldovei, vom atrage investiții străine semnificative în capitală. La rândul lor, 
investițiile străine înseamnă –întreprinderi de producere noi, noi locuri de muncă, 
venituri suplimentare la bugetul orașului.

Disciplina financiară și venituri suplimentare la buget.

Din primele zile la Orhei am stabilit sarcina de a spori disciplina financiară. Atât în 
interiorul primăriei, cât și în ceea ce privește taxele și impozitele locale. În mare 
parte ne-a reușit. Același lucru vom realiza și la Chișinău,unde sunt concentrați 
circa 70 de contribuabili ai țării, dintre care majoritatea sunt antreprenori privați. 
Vom convinge și, dacă este necesar, prin drepturile autorității – vom obliga înde-
plinirea obligațiilor la buget în întregime și la timp. Corupția și furtul de fonduri 
din Primăria orașului Chișinău vor fi eradicate.

De asemenea, considerăm că este necesară majorarea semnificativă a taxelor 
locale pe un set de poziții. De exemplu, taxele suplimentare de la vânzarea 
produselor din tutun în Orhei ne-au adus o creștere semnificativă a bugetului. La 
Chișinău intenționăm să mergem și mai departe - profitul principal din vânzarea 
unor categorii de bunuri, cum ar fi produsele din tutun și alcoolul, ar trebui să 
ajungă în bugetul capitalei și să nu devină un supra-profit al comercianților privați. 
Eforturile noastre de la Orhei au condus la o creștere rapidă a veniturilor
bugetului de două ori mai mult!

Responsabilitatea socială.

Stimularea antreprenoriatului, protejarea producătorilor locali și a oamenilor de 
afaceri va fi combinată de noi cu o disciplină fiscală strictă și cu cerința de 
responsabilitate socială din partea antreprenorilor și a locuitorilor cu venituri 
mari. Oamenii bogați trebuie să aibă grijă de cei săraci, omul de afaceri trebuie 
să-și poarte partea de responsabilitate față de oraș și comunitatea orașului. 
Numai în acest fel, urmând exemplul țărilor dezvoltate, va fi posibil să se constru-
iască un oraș în care va fi confortabil și plăcut să trăiască toate categoriile de 
cetățeni. Chișinăul este un loc comun pentru toți locuitorilor săi, indiferent de 
venituri.

Aceste măsuri ne vor permite să creștem într-un timp scurt, pe parcursul a unui 
an, partea veniturilor din bugetul capitalei, asigurând astfel finanțarea infrastruc-
turii și a proiectelor noastre sociale.

Noi știm ce și cum să facem pentru a îmbunătăți situația
Noi am dovedit acest lucru la Orhei.

Îl vom dovedi și la Chișinău!
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