
Angajamentul electoral al PLDM
ÎMPREUNĂ PENTRU CHIŞINĂU

Dragi chişinăuieni,

Experienţa pe care a acumulat-o echipa PLDM ne va ajuta să transformăm împreună Chişinăul într-
un oraş european, modern şi prosper. Prioritatea numărul unu a echipei Partidului Liberal Democrat 
din Moldova va fi atragerea de finanţări pentru Chişinău. Experienţa în administraţia publică, dar şi 
capacitatea şi credibilitatea pe plan extern pe care le avem pentru a atrage finanţări, sunt doar cîteva 
dintre elementele care ne fac să credem că proiectul nostru pentru Chişinău va fi un succes.

Nu pornim în această campanie electorală cu gîndul de a cîştiga vreo bătălie politică, ci de acîştiga 
încrederea oamenilor în noi şi în proiectul nostru de modernizare a Chişinăului. Credem în destinul 
european al oraşului în care trăim, credem în posibilitatea reală de a realiza următoarele obiective:

Crearea de noi locuri de muncă şi salarii decente. Vom crea trei zone industriale noi şi vom atrage 
investiţii  străine pentru deschiderea a 15 întreprinderi industriale în oraş şi suburbii.  Vom facilita 
accesul privilegiat la peste 1 mln m² de spaţii neutilizate din proprietatea municipală pentru cel puţin 
2000 întreprinderi mici şi mijlocii. Vom simplifica la maximum procedurile de eliberare a tuturor 
autorizaţiilor şi permiselor. Ca rezultat vor fi create 25000 locuri noi de muncă, bine plătite.

Confort termic şi aprovizionare cu apă potabilă, la preţuri decente. Vom instala  apometre în fiecare 
apartament şi vom asigura trecerea la contracte individuale pentru serviciile comunale, fiind rezolvată 
astfel problema diferenţelor dintre contoare. Ne asumăm instalarea punctelor termice individuale în 
fiecare  bloc  astfel  încît  fiecare  chişinăuian  va plăti  mai  puţin  pentru  căldură  şi  apă  caldă.  Vom 
restructura activitatea societăţilor „Apă Canal” şi „Termocom”, vom asigura transparenţa financiară a 
activităţii  acestora.  Pentru a proteja categoriile vulnerabile  vom diversifica şi extinde sistemul de 
compensaţii oferite de municipalitate. 

Reabilitarea drumurilor. Nu ne mai putem permite asfalt de unică folosinţă. Vom elimina situaţiile 
cînd aceleaşi instituţii sunt responsabile de contractarea, şi de executarea şi de controlul lucrărilor de 
asfaltare. Vom atrage, în parteneriat cu Guvernul, finanţare pentru construcţia drumurilor. Astfel, ne 
angajăm în decurs de patru ani să asigurăm repararea capitală a majorităţii străzilor de importanţă 
orăşenească  şi  de  sector  (cca  100  km),  reparaţia  a  cel  puţin  200  km de  drumuri  din  interiorul 
cartierelor şi pavarea altor minim 10 străzi periferice, precum şi modernizarea drumurilor de acces 
către toate suburbiile. Vom organiza parcări.

Modernizarea  şi  termoizolarea  blocurilor  de  locuinţe.  Vom ajuta  financiar  şi  logistic  locatarii  să 
demareze lucrări de termoizolare a blocurilor ce va permite reducerea cu cel puţin 30% a facturilor 
pentru energia termică. Acordarea asistenţei financiare pentru reparaţia capitală a acoperişurilor şi 
reţelelor inginereşti din blocurile învechite. 

Curăţenia şi spaţiile verzi. Restructurarea modului actual de organizare a salubrizării prin depăşirea 
haosului  cînd  pentru  curăţenie  sunt  responsabile  cinci  structuri  diferite.  Vom asigura  ca  fiecare 
locuitor al oraşului să aibă la dispoziţie un parc, o gradină publică sau teren sportiv de calitate, la 
maxim 10 minute de mers pe jos de la zona în care locuieşte. Amenajarea pieţelor agro-alimentare.

Siguranţa cetăţeanului.  Vom asigura în patru ani iluminarea integrală  a străzilor  şi  semaforizarea 
tuturor intersecţiilor cu risc sporit de accidente. Vom sincroniza semafoarele în regim de undă verde. 
Vom  instala  camere  video  la  intersecţii  şi  treceri  de  pietoni.  Vom  asigura  patrularea  în  regim 
permanent a tuturor cartierelor problematice. Construcţia azilului pentru animalele fără stăpîn va fi 
deblocată şi finalizată în maximum 18 luni. 

Imaginea capitalei. Gheretele şi clădirile istorice distruse nu mai pot fi cartea de vizită a Capitalei. 
Procedurile  urbanistice  vor  fi  aplicate  fără  excepţii.  Vom  stopa  imediat  planul  construcţiei 



bulevardului  Cantemir,  menit  să  distrugă  1/3 din centrul  istoric.  Strada  Varlaam va deveni  zonă 
pietonală, un spaţiu cu locuri de agrement, restaurante, instituţii culturale pentru locuitorii şi oaspeţii 
capitalei. 

Municipiul Chişinău are probleme foarte serioase dar acestea pot fi rezolvate dacă vor fi administrate 
eficient. Echipa Partidului Liberal Democrat din Moldova are o viziune clară şi realistă de relansare a 
Chişinăului, o viziune adaptată nevoilor şi doleanţelor dumneavoastră.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!

SUNTEM ÎMPREUNĂ PENTRU CHIŞINĂU!

AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!


