
PROGRAM ELECTORAL

Acum e TIMPUL!
Valentina Buliga şi Partidul Democrat: 10 priorităţi pentru Chişinău!

1. Chişinău – oraş cu noi locuri de muncă!

Deschiderea a zeci de mii de locuri de muncă noi, bine plătite, prin atragerea investiţiilor în economia 
capitalei. Renaşterea industriilor producătoare, precum şi dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi 
a turismului.

2. Chişinău – oraş al oamenilor socialmente protejaţi!

Micşorarea tarifelor pentru serviciile comunale prin eficientizarea monopolurilor de stat.  Călătorii 
gratuite  în  transportul  public  municipal  pentru pensionari,  cantine  şi  magazine  sociale  pentru cei 
aflaţi sub pragul sărăciei.

3. Chişinău – oraş al sănătăţii!

Îmbunătăţirea  serviciilor  medicale  prin  modernizarea  infrastructurii  şi  aplicarea  noilor  tehnologii. 
Asigurarea accesului la servicii medicale de calitate pentru toată lumea. Control anual obligatoriu de 
profilaxie a bolilor.

4. Chişinău – oraş al cunoştinţelor!

Crearea unui sistem de educaţie productiv la toate nivelurile. Orientarea elevilor şi studenţilor spre 
gîndire  şi  acţiune  creativă,  spre  autoinstruire  permanentă.  Susţinerea  copiilor  talentaţi  prin  burse 
municipale.

5. Chişinău – oraş al copiilor fericiţi!

Amenajarea  terenurilor  de joacă  moderne  în  toate  cartierele  locative.  Consolidarea  sistemului  de 
servicii pentru copiii aflaţi în dificultate. Garantarea locurilor în grădiniţele de sector şi susţinerea 
natalităţii!

6. Chişinău – oraş al infrastructurii dezvoltate!

Reconstrucţia  capitală  a drumurilor,  minimum 50 de km anual.  Parcări  supraetajate  şi  iluminarea 
deplină în tot municipiul.  Construcţia uzinei de prelucrare ecologică a deşeurilor. Evacuarea gării 
auto din centrul oraşului.

7. Chişinău – municipiu cu suburbii moderne!

Consolidarea infrastructurii  în toate cele 18 localităţi  din componenţa municipiului.  Modernizarea 
instituţiilor socio-culturale. Reabilitarea drumurilor şi căilor de conexiune a suburbiilor cu capitala.



8. Chişinău – oraş fără corupţie!

Angajarea  la  Primărie  –  după  merite.  Aplicarea  „ghişeului  unic”  ca  mecanism  de  deservire  a 
populaţiei.  Oprirea imediată a construcţiilor  ilegale  în interiorul cartierelor  de locuit  şi în spaţiile 
verzi ale Chişinăului.

9. Chişinău – oraş al siguranţei pentru oameni!

Crearea  unui  sistem  complex  pentru  securizarea  vieţii  cetăţenilor,  patrularea  completă  a  tuturor 
zonelor  Chişinăului  de  către  poliţie.  Dezvoltarea  sistemului  de  monitorizare  video  pe  străzile 
capitalei.

10. Chişinău – centru cultural şi de atracţie turistică!

Reabilitarea urgentă a spaţiilor de agrement în parcul Valea Morilor, şi amenajarea lor pe malurile 
rîului Bîc. Implementarea programului „100 de sculpturi pentru capitală”, care va înobila aspectul 
străzilor şi parcurilor. Animarea vieţii culturale şi ştiinţifice, precum şi sporirea atractivităţii turistice 
a Chişinăului.


