
PROGRAM ELECTORAL
RADU BUŞILĂ:  CUM VOI ADMINISTRA CAPITALA?

Astăzi Chişinăul arată ca un oraş din  lumea a treia. 

Capitala noastră este într-un haos administrativ total. Deciziile adoptate de Consiliul municipal  nu sunt 
executate  de  Primărie,  iar  dispoziţiile  Primarului  general  nu  sunt  executate  de  subalterni.  La  vârf, 
Primarul  general,  viceprimarii,  pretorii  şi  Consiliul  municipal  nu  mai  controlează  domeniile  ce  le 
administrează.  Jos, executorii,  cei peste 8 000 de angajaţii nu fac altceva decât să  menţină vechiul 
mecanism al  „administraţiei Urechean”, unul incompetent, hiperbirocratizat şi profund corupt. 

Un oraş aruncat la periferia legilor, lăsat la cheremul celor care le încalcă, unde corupţia constituie  o 
ameninţare  pentru  echitatea  socială,   pentru  justiţie,  pentru  funcţionarea  eficientă  a  instituţiilor 
municipale. 

Cuvintele cele mai potrivite pentru starea de azi a Chişinăului sunt ”HAOS” sau ”HARABABURĂ”:

1.Mii  şi  mii  de  gherete  în  care  se  vând,  aproape  în  toate  cazurile  fără  bon  fiscal,  de  la  ţigări  de 
contrabandă, la detergenţi, pulpe de pui şi o gamă vastă de produse alimentare de o calitate îndoielnică, 
fără vreo acoperire sanitară.

2.  Tarabe  şi  frigidere  jerpelite,  ca  nişte  căpuşe  în  tot  Chişinăul  şi  mai  ales  în  centrul  istoric,  anul 
împrejur, la fiecare intrare în Parcul Catedralei sau în Grădina Publică, de-a lungul bulevardului Ştefan 
cel Mare şi Sfânt şi chiar în faţa Primăriei.

      3.44 de pieţe insalubre au împânzit oraşul. Vârf la toate este Piaţa Centrală,  întinsă pe 4 ha,  dar cu o 
aglomeraţie de pieţe împrejur pe încă 10 ha, toate comercializând tot felul de mărfuri, în mare parte 
turceşti şi chinezeşti, de contrabandă şi fără vreo evidenţă fiscală, iar ţăranii sunt constrânşi să-şi vândă 
brânza, laptele, cartofii, puieţii etc., direct de pe trotuarele străzilor cu trafic aglomerat.

Sub aspect urbanistic Chişinăul este, mai degrabă, un  monument kitsch, un dezastru urbanistic.
Oricine îşi permite să construiască fără nici o noimă sau normă, să demoleze, să sluţească orice clădire 
doreşte, chiar şi în centrul istoric al oraşului. În timp ce oraşele civilizate îşi păstrează şi îşi restaurează 
patrimoniul imobil, administraţia Chişinăului distruge în medie câte două monumente istorice pe lună . 
Iar după ce cade un monument,  apar în schimb vreo 10-20 de gherete. Şi se mai construiesc, ca anexe la 
blocuri,  câteva coteţe cu unul, două şi chiar trei etaje suprapuse. În intravilanul oraşului găseşti vile 
montane, blocuri dărăpănate,  cartiere rurale, încât nu mai înţelegi: Chişinăul este un sat care devine oraş 
sau un oraş care se face sat. Nu există o stradă pietonală, un loc de plimbare unde maşinile să nu aibă 
acces, unde să fie pavaj, cu spaţii verzi, havuzuri, bănci elegante, localuri selecte,  unde să mergi cu 
oaspeţi de peste hotare şi să te mândreşti cu capitala ţării tale. 

Chişinăul, aşa cum arată azi, este bun de  prezentat ca exemplu negativ la facultăţile de arhitectură,  
dar şi la Academia de Poliţie ca mostră de păianjen al corupţiei, al evaziunii ficale şi al deciziilor  
ilegale emise de autorităţi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program de acţiune urbană pentru Chişinău,  oraş care sub mandatul meu va regenera, se va înnoi,  
va creşte, se va dezvolta 
Trei priorităţi iniţiale:

1. Transformarea Programului electoral de acţiune urbană în 

PROGRAM DE GUVERNARE URBANĂ pe 4 ani – Agenda Chişinăuienilor  

Programul  de dezvoltare a municipiului va conţine măsuri şi proiecte din domeniile: locativ, drumuri, 
transport, infrastructura tehnică, spaţii publice,  turism, comerţ şi prestări servicii,  întreprinderi  mici, 
precum şi industrie.  
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2. Parteneriat cu Guvernul şi Academia de Ştiinţe pentru dezvoltarea capitalei. 
3. Troleibuz – transport social, gratis; tarife micşorate la „Apă-canal” şi „Termocom”. 

Prima jumătate de an:
1. Reforma administraţiei (prima etapă), Program de combatere a corupţiei
2. Concurs internaţional pentru edificarea unui Nou Centru al Chişinăului în 
zona râului Bâc, cu reabilitarea integrată a acestei zone. 
3. Perfecţionarea planului de dezvoltare urbană a Chişinăului pentru următorii 15 ani.

Primii 2 ani:
1. Asigurarea în proporţie de 100% cu reţele „Apă-canal” a tuturor zonelor oraşului.  
2. Proiectarea unui nou tip de transport urban (metroul urban sau tramvaiul rapid) 
3. Lansarea unui vast plan de măsuri pentru asigurarea cu locuinţe în condiţii preferenţiale a tinerelor 
familii. 

Iată ce voi  mai întreprinde eu, Radu Buşilă, în calitatea mea de Primar general al municipiului 
Chişinău în cadrul 
Programului de acţiune urbană:
Voi deschide locuri de muncă bine plătite în baza următoarelor măsuri:  

• Sprijinirea întreprinzătorilor să-şi dezvolte afacerile mici şi mijlocii; 
• Acordarea de facilităţi  celor  cu spirit  de iniţiativă prin concesionarea în condiţii  avantajoase a 

terenurilor  şi  spaţiilor  pentru  birouri  şi  activităţi  comerciale  în  scopul   dinamizării  creşterii 
economice; 

• Concesionarea,  prin  licitaţie,  a  spaţiilor  comerciale  ale  Primăriei,  pentru  a  dinamiza  comerţul, 
concurenţa şi libera iniţiativă, iar cu banii obţinuţi voi construi locuinţe pentru tineri; 

• Constituirea în cadrul Primăriei a Asociaţiei Oamenilor de Afaceri,  care va avea un rol consultativ 
pentru  promovarea  unor  proiecte  de  investiţii  care  să  creeze  locuri  de  muncă  în  spiritul 
parteneriatului dintre domeniul public şi cel privat; 

• Sprijinirea investiţiilor străine prin facilităţi directe. Până acum o serie de investiţii au fost blocate 
pentru a se crea un mediu de concurenţă neloială şi pentru a se favoriza clientela administraţiei 
municipale corupte. Noi vom debloca aceste investiţii. În primii doi ani de mandat mă angajez să 
aduc investiţii de circa  un  miliard de euro. Prin proiectul de dezvoltare urbanistică municipiul 
Chişinău va deveni o destinaţie importantă pentru capitalul european; 

• Lansarea unui  concurs  transparent  pentru  angajarea  funcţionarilor  publici,  concurs  la  care  vor 
participa şi funcţionarii care sunt în funcţie. Administraţia Chişinăului are nevoie de o infuzie de 
resurse umane tinere, energice, care să posede cunoştinţe, limbile străine şi calculatorul, deoarece 
managementul de succes depinde la ora actuală de viteza cu care este recepţionată şi procesată 
informaţia,  în baza căreia să  iau decizii corecte şi eficiente; 

• Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi a parcurilor inovaţionale; 

Programul anual pentru deschiderea locurilor de muncă bine plătite va fi susţinut din buget cu 1 
mlrd lei
Tarife mai mici la energie termică, asigurarea cu apă, transport electric.

• Acordarea transportului electric, troleibuzului, statut de transport social  g r a t u i t  pentru toate 
categoriile de cetăţeni.  

• Micşorarea  tarifelor  la  apă-canal  şi  energie  termică,  care  au  fost  calculate  greşit,  costurile  de 
ineficienţă instituţională punându-se pe seama chişinăuienilor.

• Recalcularea anuală a tarifelor cu consultarea obligatorie a experţilor şi a cetăţenilor.
• Program municipal de micşorare a pierderilor în reţele termice şi apă-canal şi de eficienţă economică 

(sub supravegherea directă a Primarului general)
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Drumuri, inclusiv în interiorul cartierelor, parcări, iluminat, reţele edilitare

• Voi reface infrastructura prin reabilitarea străzilor cu firme specializate, selectate transparent prin 
licitaţie, prin care vor fi impuse termene stricte de execuţie a lucrărilor şi fixarea unei garanţii de 
bună execuţie de minim 5 ani. 

• Voi supraveghea personal termenele pentru finalizarea la timp a lucrărilor şi voi sancţiona firmele 
care nu-şi respectă obligaţiile. 

• Voi construi  în parteneriat public-privat 52000 de locuri de parcare noi şi voi reabilita parcările 
existente din toate cartierele. 

• Voi lansa un concurs investiţional cu atragerea fondurilor europene pentru reabilitarea drumurilor 
localităţilor care fac parte din municipiul Chişinău: Codru, Cricova, Durleşti, Sângera, Vadul lui 
Vodă,  Vatra,  Băcoi,  Bubuieci,  Budeşti,  Ciorescu,  Coloniţa,  Cruzeşti,  Ghidighici,  Grătieşti, 
Stăuceni, Tohatin, Truşeni; 

• Voi construi 100 km de drumuri în oraş şi voi reabilita alte 180 de drumuri municipale din fonduri 
bugetare şi din cele obţinute de la organismele internaţionale; 

• Voi îmbunătăţi condiţiile pentru transportul în comun şi voi iniţia procurarea a 100 de autobuze la 
standarde europene;

• Voi impune iluminarea a 80% din străzile Municipiului Chişinău în termen de 280 de zile de la 
începutul mandatului. 

• Voi  lansa  un  program de  dotare  rapidă  a  comunelor  din  municipiu  cu  reţea  de  apă  curentă, 
canalizare, gazificare şi energie electrică; 

• Voi iniţia lucrările de restaurare a centrului istoric al oraşului; 
• Voi demara campania de salubrizare a municipiului în baza tehnologiilor moderne; 
• Voi dezvolta programul de întreţinere şi înfrumuseţare a oraşului, prin amenajarea de spaţii verzi, 

reabilitarea parcurilor şi păstrarea curăţeniei în Chişinău; 

Locuinţe moderne şi accesibile 

• Voi  iniţia construcţia a 1 000  de locuinţe sociale anual, susţinute de bugetul municipal,  pentru 
persoanele fără posibilităţi materiale; 

• Voi construi un cartier care va da în exploatare anual câte 3 000 de apartamente,  pe care Primăria 
le  va vinde la  preţ  subvenţionat  tinerilor  de până la  35 de ani.  Voi  sprijini  tinerii  să-şi  poată 
cumpăra locuinţe, printr-un sistem municipal de creditare: prin acest sistem Primăria va asigura 
finanţarea construcţiei locuinţelor, iar tinerii le vor putea cumpăra în rate. 

• Voi ridica în doi ani un campus universitar, cu un număr de 5.000 de locuri de cazare, cantine, 
biblioteci, piscină şi terenuri de sport. 

• Voi demara programul de reabilitare termică a blocurilor.

Corupţia în administraţia locală 

• Voi reorganiza activitatea Primăriei, pentru a o face mai eficientă, iar toate posturile vor fi ocupate 
doar prin concurs; 

• Voi publica în mass-media şi pe pagina web a Primăriei periodic dări de seamă asupra  modului în 
care au fost cheltuiţi banii publici, astfel încât toţi cetăţenii vor putea să cunoască exact destinaţia 
banilor; 

• Voi crea un Corp de Control în cadrul Primăriei din cetăţeni incoruptibili (Consiliul Civic pentru 
controlul gestionării fondurilor municipale). 

• Voi avea  săptămânal  ore de audienţă cu cetăţenii  pentru a  cunoaşte şi rezolva personal toate 
plângerile şi problemele; 

• Voi înfiinţa o linie telefonică directă şi o adresă de e-mail directă a Primarului general,   la care 
cetăţenii mă vor putea sesiza despre cazurile de birocraţie, ilegalităţi şi corupţie din Primărie. 
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Siguranţa cetăţeanului 

• Voi veghea la securitatea oraşului, printr-o colaborare permanentă cu Poliţia: fiecare cetăţean se va 
simţi în siguranţă; 

• Voi înfiinţa o linie telefonică directă pentru reacţia rapidă a poliţiei municipale în ceea ce priveşte 
violenţa; 

• Voi organiza pază permanentă la grădiniţe, şcoli, licee, spitale; 
• Voi tripla numărul de maşini de poliţie care să patruleze noaptea în tot municipiul Chişinău; 
• Voi înfiinţa un fond bănesc pentru recompensarea victimelor violenţei.
• Voi implimenta un pachet social  de susţinere a poliţiştilor, în colaborare cu Sindicatul de ramură 

„Demnitate”, organizaţiile de profil şi oameni de afaceri

Programe de protecţie socială, sănătate şi agrement 

• Voi construi cel mai modern spital, la standarde europene, cu 900 de paturi; 
• Voi promova un proiect prin care voi reface condiţiile de studii în însituţiile de învăţământ aflate în 

gstiunea capitalei, voi moderniza şi dota cu echipament salile de sport din şcoli; 
• Copiii care provin din familiile cu venituri mici vor beneficia de asistenţă din partea Primăriei şi 

vor  putea  urma  un  sistem de  pregătire  suplimentar,   finanţat  din  bani  publici  şi  din  proiecte 
comunitare; 

• Fiecare naştere va fi însoţită de acordarea din fondul primăriei a unei îndemnizaţii de 100 de euro; 
• Fiecare familie tânără va primi un ajutor de 2 000 de euro, la fel ca şi cuplurile care aniversează 50 

de ani de căsnicie; 
• Voi finanţa programe sociale pentru ca pensionarii să-şi poată procura la timp medicamentele şi 

voi contribui la modernizarea spitalelor din oraş; 
• Firmele  vor  fi  sprijinite,  dar  şi  obligate  să  cureţe  şi  să  spele  zilnic,  la  începutul  programului, 

trotuarul din faţa sediului; 
• Pentru persoanele socialmente vulnerabile voi asigura bonuri de masă în valoare de 450.000 lei 

lunar pentru fiecare sector din fonduri extrabugetare, formate în urma activităţilor de parteneriat 
între administraţia publică şi comunitatea de afaceri. 

• Voi  implimenta  proiectul  de  managment  integrat  al  deşeurilor,  prin  utilizarea  complexă  şi 
reciclarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor industriale, biologice şi de altă provenienţă. 

• Voi implimenta un program de dezvoltare a sportului de masă şi a sportului de performanţă în 
municipiu.

Relaţia Primăriei cu cetăţeanul

• Voi organiza consultări cu cetăţenii Chişinăului în toate problemele de interes municipal.  
• Voi  reorganiza  Departamentul  de  relaţii  cu  publicul  astfel  încât  să  fie  simplificat  contactul 

oamenilor cu Primăria.
• Voi  dezvolta  portalul  http://www.chisinau.md  astfel  încât  acesta  să  fie  un  instrument  util  de 

comnicare dintre oameni şi Primărie. 
• Voi simplifica procedurile de adresare a cererilor cetăţenilor către Primărie. 
• Voi edita un ziar,   intitulat „Monitorul Primăriei”,  care va fi distribuit gratuit tuturor cetăţenilor 

pentru a fi puşi la curent cu activitatea Primăriei, Primarului General şi a Consiliului Municipal. 
• Voi pune în aplicare un proiect pilot de guvernare electronică.

Dezvoltarea suburbiilor 

• Voi orienta investiţii de peste 60 milioane de lei pentru dezvoltarea căilor de comunicaţii (poduri, 
podeţe,  drumuri)  din  localităţile  aflate  în  componenţa  municipiului  Chişinău:  Cricova,  Vatra, 
Vadul  lui  Vodă,  Bubuieci,  Sângera,  Bacioi,  Budeşti,  Durleşti,  Grătieşti,  Truşeni,  Ciorescu, 
Ghidighici, Condriţa, Cruzeşti, Coloniţa, Tohatin, Stăuceni, Codru. 

• Voi  reabilita  reţelele  electrice  din  localităţile Vadul  lui  Vodă,  Bubuieci,  Truşeni,  Ghidighici, 
Condriţa. 
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• Voi dezvolta reţelele de iluminat public în toate localităţile din componenţa municipiului Chişinău. 
• Pentru localităţile Vatra, Vadul lui Vodă, Durleşti, Grătieşti, Coloniţa, Tohatin, Stăuceni şi Codru 

voi demara proiecte de reabilitare şi dezvoltare a reţelei de canalizare, costul investiţiei fiind de 
100 milioane de lei.

• Voi investi circa 20 milioane de lei în dezvoltarea reţelelor de gaze naturale în localităţile Băcioi, 
Truşeni, Condriţa, Coloniţa şi Tohatin. 

• Voi acorda o atenţie deosebita instituţiilor medicale din localităţile Bubuieci, Grătieşti, Ghidighici, 
Condriţa, Coloniţa, Tohatin unde voi orienta investiţii de peste 10 milioane de lei. 

• În toate localităţile din componenţa municipiului Chişinău voi face investiţii de peste 35 milioane 
lei pentru renovarea şi construcţia de şcoli şi grădiniţe. 

• Voi  susţine  construcţia  reţelei  de  centre  comunitare  în  toate  localităţile  din  componenţa 
municipiului,  avînd biblioteci dotate cu săli de lectură cu internet rapid şi gratuit,  săli de sport, 
spaţii de agrement, cinema. 

• Voi  valorifica proiecte  de  investiţii  de  aproape  25  milioane  de  lei  pentru  alte  obiective  din 
localităţile  periurbane,  investiţii  care  vor  fi  stabilite  de  comun  acord  cu  oamenii  din  oraşele 
respective. 

• Voi rezolva problema aşa numitelor întovărăşiri pomicole, locuitorii acestora vor beneficia de vize 
de reşedinţă pentru a se putea bucura de toate drepturile cetăţeneşti. 

• Voi  contribui  la  investiţii  totale  de  peste  350 de  milioane  de  lei  în  toate  localităţile  aflate  în 
componenţa municipiului Chişinău. 

Înţeleg bine, ca să fii lider trebuie să înveţi a-ţi asuma responsabilităţi şi să ştii a le onora în mod 
cinsiti şi hotărât.  În calitatea mea de  preşedinte al Asociaţiei Juriştilor Creştin-Democraţi şi de lider  
al Coaliţiei Civice pentru o Guvernare Democratică şi Transparentă am primit în audienţă mii de  
oameni,  care au venit cu plângeri privind inactivitatea sau activitatea defectuoasă a  adiminstraţiei  
capitalei, am mers la faţa locului când a fost vorba de construcţii neautoirzate, de gunoişte sau de  
abuzuri  din  Primărie.  Eu  cunosc  problemele  Chişinăului  ca  cetăţean  de  rînd,  ca  jurist  şi  ca  
reprezentant  al societăţii civile. Eu vin la Primărie fiind hotărât să dezvolt oraşul. Contaţi pe mine. Şi  
eu contez pe susţinierea dumneavoastră. 
Cu respect,
RADU BUŞIĂ

ATENŢIE!  VINE JUSTIŢIARUL!
VINE CEL CARE VA FACE DREPTATE!

VOTEAZĂ RADU BUŞILĂ!
VOTEAZĂ NOUA ECHIPĂ A PPCD!

TINERI, COMPETENŢI, ONEŞTI ŞI HOTĂRÂŢI!
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