
Platforma electorală a candidatului Blocului Electoral „Forţa a Treia” Valeriu PLEŞCA la 
funcţia de Primar general al municipiului Chişinău 

Locuitorii municipiului Chişinău au crezut în promisiunile,  
împărţite cu generozitate de candidaţii din partea partidelor  
politice din stînga şi din dreapta, sperînd la o schimbare. Dar  
realitatea a demonstrat, că interesele de grup ale exponenţilor  
acestor formaţiuni politice au prevalat asupra intereselor  
locuitorilor municipiului. Astăzi locuitorii Chişinăului nu mai  
suportă dominarea politicienilor, care protejează interesele de 
partid. Ei sunt în aşteptarea unei echipe, care le poate rezolva  
problemele, cu care se confruntă în viaţa cotidiană.

Aceasta echipă este cea a Blocului Electoral „Forţa a Treia”, condusă de Valeriu Pleşca, 
care va realiza în următorii 4 ani următoarele obiective:

1. Promovarea politicilor de cooperare cu instituţiile centrale de stat, non-
guvernamentale şi internaţionale 

• Interacţiunea constructivă şi fructuoasă cu autorităţile centrale, indiferent de 
apartenenţa politică;

• Crearea în municipiu a atmosferei de pace şi acord interetnic;

• Angajarea în cadrul primăriei şi a subdiviziunilor acesteia a cadrelor profesioniste 
în domeniile respective;

• Lupta pentru autonomia reală a autorităţilor locale;

• Crearea unui dialog transparent cu cetăţenii, asigurînd participarea activă a 
acestora în gestionarea municipiului;

• Implementarea unui sistem impersonal de prestare a serviciului public 

2. Transformarea municipiului  Chişinăului într-un centru economic regional. Crearea a 
10.000 de locuri noi de muncă

• Atragerea investiţiilor pentru deschiderea noilor întreprinderi;

• Crearea unor zone industriale în localităţile rurale ale municipiului;

• Acordarea sprijinului politicilor de promovare a ştiinţei şi inovaţiilor;



• Crearea şi dezvoltarea industriilor noi, ce va determina crearea de produse 
competitive şi noi locuri de muncă;

• Simplificarea la maxim a procedurilor de înregistrare şi activitate a agenţilor 
economici;

• Transformarea Chişinău într-un centru de turism internaţional. 

3. Asigurarea protecţiei sociale a locuitorilor 

• Asigurarea călătoriilor gratuite în transportul public pentru pensionari;

• Crearea unui mecanism clar şi eficace de compensare a serviciilor comunale în 
perioada de iarnă pentru toate păturile social-vulnerabile ale municipiului 
Chişinău, suplimentar sistemului naţional de compensare;

• Majorarea cheltuielilor bugetare pentru modernizarea instituţiilor medicale din 
mun. Chişinău;

• Crearea unei reţele de cantine sociale pentru păturile defavorizate şi persoanele 
fără adăpost;

• Reabilitarea reţelei de magazine "Veteran";

• Crearea şi dezvoltarea reţelei municipale de centre de agrement pentru 
persoanele de vîrsta a treia;

• Crearea unei zone pietonale în centrul istoric al Chişinăului, unde va fi creat un 
spaţiu cu locuiri de agrement. 

4. Infrastructură modernă: drumuri, parcări, internet

• Reabilitarea drumurilor şi pavarea trotuarelor din capitală;

• Începerea construcţiei unei autostrăzi suspendate, în scop de descărcare a 
capitalei de transportul auto;

• Construcţia parcărilor cu mai multe niveluri în toate sectoarele capitalei;

• Transferul autogării centrale la periferiile municipiului;

• Iluminarea integrală a tuturor străzilor din Chişinău; 

• Modernizarea sistemului de canalizare şi alimentare cu apă a capitalei şi 
suburbiilor, introducerea unui mecanism transparent de calcul al tarifelor la apă;

• Termoizolarea blocurilor de locuit din sursele bugetului municipal;

• Implementarea completă a sistemului WiFi pe întreg teritoriul Chişinăului.



5. Chişinău – oraş al securităţii cetăţeanului

• Modernizarea poliţiei municipale, instruirea şi dotarea tehnică cu echipamente şi 
armament modern;

• Instalarea semafoarelor şi echipamentelor video la toate intersecţiile cu risc 
sporit de accidente şi la trecerile de pietoni;

• Încetarea imediată a aşa-numitului sistem de construcţii izolate în Chişinău, 
conservarea şi restaurarea parcurilor, locuinţelor şi locuri de joacă;

• Încetarea, fără excepţie, a tuturor construcţiilor ilegale private, primordial în 
parcurile din Chişinău.

Valeriu Pleşca, candidatul Blocului Electoral "Forţa a Treia", vine  împreună cu o 
echipă de profesionişti, care sunt capabili de a revigora capitala noastră, de a 
demonstra că Primăria şi Consiliul municipal sunt în serviciul cetăţenilor şi nu a 
partidelor şi funcţionarilor! 

Votează Valeriu PLEŞCA!

Votează Blocul Electoral „FORŢA A TREIA”!

Votează FAPTA, DAR NU CULOAREA!


