Programul electoral
al candidatului la funcţia de primar general al mun. Chişinău, Sergiu Coropceanu
Protecţie! Siguranţă! Dezvoltare!
Stimaţi Chişinăuieni!
Trăim împreună într-un oraş la care ţinem şi-l iubim cu toţii, dar care a evoluat prea puţin în
ultimii ani. În oraş şi în Primărie s-au adunat multe probleme. În acelaşi timp, nu poţi construi un
oraş modern cu locuitori săraci. Observăm cu toţii cît de greu trăiesc în municipiul nostru
bătrînii, familiile cu mulţi copii, persoanele cu grad de invaliditate, familiile cu venituri mici.
Deoarece puterea le-a întors spatele.
Orientarea de tip individualist nu este o soluţie pentru municipiul Chişinău. O astfel de abordare,
împărtăşită şi de pretinşii reformatori din Alianţa pentru Integrare Europeană (PLDM, PDM şi
PL), dar şi de Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, a dus la sărăcirea accentuată a unei
importante părţi a populaţiei şi la îmbogăţirea exagerată şi nemeritată a unui grup de politicieni şi
oameni de afaceri apropiaţi Puterii. Şi toate acestea se întîmplă din cauzacă de administrarea
municipiului se ocupă persoane indiferente, care nu se gîndesc la oraş şi la oamenii lui. Pentru
ei interesul principal este să devină loiali partidului de guvernămînt şi să se îmbogăţească pe
seama populaţiei.
Nu este corect! Lipsa dreptăţii, însă, îi macină pe oameni, îi deprimă. În interiorul multor oameni
simpli se ascunde o revoltă interioară, pentru că ei au obosit să sufere şi să se zbată fără prea
multe şanse de a ieşi la liman şi pentru că ei sînt pur şi simplu umiliţi.
Pensionarilor li se dă o pensie de cîteva sute de lei, dar sînt impuşi să plătească mii de lei pentru
întreţinere.
Învăţătorii, care s-au instruit prin eforturi şi lipsuri grele, aproape că au ajuns să stea cu mîna
întinsă în faţa statului sau a primăriilor. Iar nişte funcţionari fără carte, corupţi şi lacomi îi
tratează pe învăţători ca pe nişte milogi. Şi, atenţie, vorbim de acei învăţători carora le
încredinţăm copiii noştri, spre educaţie.
Tinerii şcoliţi nu sînt primiţi de sistem, dacă nu acceptă să facă jocul birocraţilor cu stagiu. Ei nu
prea au de ales: să accepte şi ei să ia mită ca functionari publici şi să slujească pe cineva ori să
stea pe drumuri o vreme, pînă vor pleca la munci în Europa.
Aceasta este calea spre Uniunea Europeana? Cine a spus că drumul spre Europa înseamnă să
sacrificăm generaţii întregi de oameni, care sînt lăsaţi în voia sorţii? Sau poate aceşti oameni au
doua vieţi: una în care să sufere, şi alta în care să trăiască în belşug? Cît o să ne mai lăsăm traşi
pe sfoară de nişte politicieni care inventează razboaie ideologice si geostrategice, pentru ca ei să
poată face în linişte monopoluri, să măsluiască tendere, să-şi însuşească comisioane din orice
tranzacţie facută pe bani publici?
Eu tratez cu foarte multă suspiciune orice declaraţie patriotică pe care o aud din gura unui
politician. Eu respect dreptul fiecăruia de a avea o opţiune politică sau naţională, dar mai ştiu că
în toţi aceşti ani, am auzit un milion de asemenea declaraţii, iar cei care s-au dat mari patrioţi sau dovedit nişte înşelători care au urmărit doar un singur scop: să se îmbogăţească.
Oamenii din Partidul Social Democrat şi eu personal, am îmbrăţişat această doctrină, această
ideologie social-democrată, pentru că de-a lungul istoriei lor de un secol şi ceva, socialdemocraţii au lucrat în sprijinul oamenilor. Social-democraţia europeană nu este capitalismul
sălbatic care domneşte la noi. Mai ales, după cel de-al doilea război mondial, clasa politică din
Europa a avut grijă să nu ţină oamenii simpli în rezervaţii şi să le dea ce li se scurgea printre

degete. Elitele politice şi de afaceri i-au ajutat pe oamenii sărmani să iasă din sărăcie - le-au dat
indemnizaţii de şomaj cînd aceştia nu aveau de lucru; au creat şcoli de stat pentru copiii din
familii sărace, pentru că aceştia să nu crească pe străzi, să nu fure, să nu ucidă şi să nu deranjeze
astfel întreaga comunitate.
Dar cum e la noi? Statul este condus de nişte politicieni fără inimă şi lacomi, care au grijă numai
de burta lor şi de odraslele lor. Ei nu recunosc cuvîntul MORALĂ. Chiar nu pot înţelege cum
cuiva îi este interesant să trăiască cînd vede atîta sărăcie şi suferinţă în jur.
Eu am muncit din greu, de la o vîrstă foarte fragedă, pentru ca să am o casă şi cu ce să-mi
hrănesc familia. Dar nu mă pot bucura pînă la capăt de tot ce mi-a dat Dumnezeu, atunci cînd
văd o mulţime de oameni nefericiţi în jur. Eu m-aş bucura de tot ce este al meu, dacă aş vedea în
jurul meu feţe zîmbitoare, oameni mulţumiţi şi optimişti. Şi voi face totul, pentru a le da şi
acestor oameni o şansă de a trăi mai bine.
Angajamentul pe care mi-l asum împreună cu echipa Partidului Social Democrat este:
ASIGURAREA MINIMULUI DE EXISTENŢĂ PENTRU FIECARE LOCUITOR AL
MUN. CHIŞINĂU.
Acest angajament nu presupune palate de aur, este doar strictul necesar de la care trebuie să
pornim. Fără asigurarea minimului de existenţă, toate promisiunile sunt goale. Cei care promit
astăzi centre de odihnă şi distracţii şi le promit doar lor personal, pentru că ei trăiesc într-o altă
lume - lumea liberală, lumea oamenilor bogaţi. Nu poţi produce, nu poţi construi, nu poţi oferi
servicii, dacă nu ai oameni cu capacitate de cumpărare.
Eu nu voi face altceva decît să îndeplinesc norma constituţională de asigurare a minimului de
existenţă, normă ce nu a fost îndeplinită 8 ani de PCRM şi 2 ani de PLDM împreună cu PDM şi
PL. Ceea ce nu a făcut Voronin şi Filat la nivel de ţară, eu voi face la nivelul municipiului
Chişinău.
Asigurarea locuitorilor municipiului Chişinău cu minimul de existenţă îmi va permite să dau
startul unei reforme generale de dezvoltare a municipiului nostru.
Proiectele de dezvoltare în care mă angajez vizează dezvoltarea durabilă a Chişinăului pe un
termen lung. Ele cuprind dezvoltarea şi promovarea investiţiilor, modernizarea sistemului de
canalizare şi a complexului termo-energetic, reparaţia drumurilor şi pavajelor pietonale,
atragerea investitorilor, care vor crea noi locuri de muncă, transparenţă totală în utilizarea banilor
publici şi creşterea nivelului de trai. Acestea sunt proiecte reale ce pot fi realizate doar printr-o
bună gospodărire, printr-o gestionare eficientă a banilor publici şi prin promovarea unor
programe cu acoperire financiară reală.
Un primar bun poate să asigure rezolvarea acestor probleme. Sunt multe de făcut pentru un
singur om. De aceea, vă chem să constituim o echipă pregătită pentru gestionarea interesului
public, SĂ MERGEM ÎMPREUNĂ!
Programul electoral pe care mi-l asum are activităţi, care dau un plus de culoare şi viaţă oraşului
nostru. Voi investi cu dragă inimă în această bucurie, punând suflet şi încredere. Voi consolida o
echipă competitivă în Primăria municipiului Chişinău, astfel încât, împreună cu consilierii
Partidului Social Democrat din Consiliul Municipal Chişinău SĂ FĂURIM ORAŞUL
POSIBILITĂŢILOR EGALE.

Protecţie
1.

Vom anula datoriile la serviciile comunale ale persoanelor cu venituri mai mici de minimul
de existenţă.
2. Vom asigura minimul de existenţă pentru toţi locuitorii capitalei prin achitarea diferenţei
dintre veniturile reale şi minimul de existenţă.
3. Vom deschide magazine sociale pentru persoanele cu venituri mici.
4. Vom distruge mafia din Piaţa Centrală şi alte pieţe municipale prin anularea taxei de
comerţ şi vom reglementa preţurile la mărfurile de primă necesitate.
5. Vom verifica calitatea produselor în toate punctele de comercializare, pentru a preveni
intoxicaţiile în masă cu produse alimentare necalitative.
6. Vom interzice publicitatea stradală comercială, pentru ca preţul ei să nu se răsfrîngă asupra
preţului final al produselor.
7. Vom reconstrui CET-le şi Termocomul şi vom micşora preţul la căldură.
8. Vom opri invazia construcţiilor pe terenurile sportive şi de joacă; le vom întoarce copiilor
atracţiile de cartier, nisipierile, instalaţiile sportive, care le-au fost luate de puterea coruptă.
9. Vom institui un fond municipal pentru susţinerea familiilor cu mulţi copii, mamelor
singure, persoanelor cu dizabilităţi.
10. Vom majora bursele copiilor talentaţi şi vom organiza gratuit odihna de vară pentru copiii
din familiile cu venituri mici.
Siguranţă
1.

2.
3.
4.
5.

Vom trece poliţia municipală în subordinea totală a Primăriei. Vom reforma poliţia
municipală, astfel încît rolul ei să fie păstrarea ordinii publice şi direcţionarea traficului
rutier. Activitatea echipelor mobile, repartizate pe sectoare, va fi îndreptată spre prevenirea
şi profilaxia infracţiunilor, iar de descoperirea infracţiunilor se va ocupa poliţia criminală,
subordonată Ministerului de Interne.
Vom ilumina interiorul cartierelor, pentru a crea o atmosferă de linişte şi siguranţă fiecărui
locuitor; vom întări măsurile de siguranţă a populaţiei prin patrularea fiecărui sector din
municipiu de către echipe mobile formate din poliţistul de sector, carabinieri şi voluntari.
Vom crea un serviciul municipal independent de medicină de urgenţă.
Vom instala semafoare şi indicatoare de circulaţie rutieră la toate intersecţiile străzilor.
Vom curăţa municipiul de cîinii vagabonzi prin crearea unui azil specializat pentru aceştia;
vom institui înregistrarea obligatorie a deţinătorilor de cîini şi vom mări responsabilitatea
acestora pentru respectarea regulilor de întreţinere a animalelor.

Dezvoltare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vom reorganiza activitatea Primăriei, pentru a o face mai eficientă, iar toate posturile vor fi
ocupate doar prin concurs.
Vom elabora şi vom implementa planul general de dezvoltare economică şi socială.
Vom elabora planul urbanistic de detaliu pentru fiecare cartier şi vom autoriza lucrările de
construcţie doar în conformitate cu acesta.
Vom construi spălătorii auto la toate intrările în oraş, vom amenaja toate intrările în oraş,
pentru că ele sînt cartea de vizită a oraşului.
Vom schimba întregul sistem de canalizare.
Vom implementa un nou sistem de gestionare a deşeurilor şi vom construi o staţie de
prelucrare a deşeurilor.
Vom asfalta toate drumurile, vom reabilita pavajele pietonale şi vom realiza piste pentru
biciclişti.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vom amenaja spaţii noi de agrement şi locuri de joacă pentru copii, vom devia circulaţia
rutieră din zona centrală a oraşului în fiecare duminică şi o vom transforma într-o zonă de
promenadă.
Vom proiecta şi vom construi şoseaua de centură din jurul Chişinăului.
Vom construi parcări multi-etajate deschise pentru toate zonele aglomerate.
Vom construi un campus universitar, cu locuri de cazare, săli de mese, biblioteci, bazin şi
terenuri de sport.
Vom crea zone turistice în baza parcurilor.
Vom construi un complex municipal multifuncţional pentru sportivii amatori şi
de performanţă.
Vom elabora o strategie locală privind dezvoltarea unor zone de târguri şi expoziţii, menite
să asigure promovarea produselor agricole naturale şi o piaţă de desfacere pentru aceste
produse.
Vom transforma suburbiile în principalii furnizori de produse agro-alimentare; vom crea
bursa municipală pentru comercializarea producţiei agricole şi produselor alimentare
necesare instituţiilor municipale.
Vom elabora şi implementa strategia de plasare şi funcţionare a centrelor logistice de
mărfuri şi a terminalelor poştale, în scopul organizării tranzitului prin mun. Chişinău.

Programul dezvoltării sociale şi economice a municipiului, în perioada anilor 2011-2015, este
bazat pe interesul locuitorilor capitalei. Acest program presupune consolidarea chişinăuienilor în
realizarea sarcinii revoluţionare de modernizare economică a municipiului, ce va spori
autoaprecierea şi mândria locuitorilor mun. Chişinău pentru succesele şi realizările oraşului lor.
Chişinăul va deveni o capitală cu o infrastructură modernă, cu cele mai noi tehnologii
informaţionale. Asigurarea unor venituri va reduce diviziunea socială a societăţii în bogaţi şi
săraci.
Preţurile şi tarifele vor corespunde capacităţii de plată a chişinăuienilor.
În CHIŞINĂUL NOSTRU, administraţia va servi interesele omului, iar omul va trăi pentru a
munci şi a se odihni, dar nu doar pentru a munci.
Votul fiecărui chişinăuian acordat echipei Partidului Social Democrat este important pentru
municipiul nostru!
Împreună cu echipa Partidului Social Democrat vom asiguraProtecţia oamenilor cu venituri
reduse, vom aduce Siguranţa de a trăi liniştit şi vom Dezvolta municipiul Chişinău, astfel încît
să ne mîndrim cu toţii.
Al vostru,
Sergiu COROPCEANU
OM DE CUVÂNT!

