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Ultimii 8 ani de administrare incompetentă au transformat Chişinăul într-un oraş, în care domină 
haosul. Cei din administraţia oraşului sînt preocupaţi în exclusivitate de politicianism, corupţia a 
pus stăpînire pe tot iar problemele cetăţeanului de rînd sînt trecute cu vederea. Chişinăuienii îşi aduc 

aminte cu durere şi tristeţe de timpurile cînd oraşul alb, unde toţi locuitorii trăiau în confort.

LIPSA UNUI
PLAN URBANISTIC GENERAL
Chişinăul este unicul oraş-capitală 
de pe continentul european, care nu 
dispune de un plan urbanistic de dez-
voltare pe termen lung. În rezultat, 
construcţiile din oraş sînt edificate 
haotic şi fără respectarea unui sistem 
de norme, lipsa regulilor urbanistice 
contribuie la răspîndirea corupţiei în 
toate structurile administraţiei muni-
cipale – de la secretarele din preturi 
pînă la edilul oraşului.

GĂURILE DIN BUGETUL MUNICIPAL 
Valorificarea incompetentă a mijloacelor generează 
un deficit mare al bugetului orăşenesc. Rapoartele 
organelor de control şi ale experţilor internaţionali, 
prezentate doar în ultimii cîţiva ani, mărturisesc 
despre folosirea abuzivă a peste 2 miliar-
de de lei.   

TERENURILE MUNICIPALE SÎNT FURATE
Terenurile funciare sînt împărţite între „ai săi”. Doar în 
ultimii 2 ani au fost „partajate” (furate) peste 
300 hectare de pămînturi municipale, ast-
fel fiind cauzat un prejudiciu de peste 6 miliarde lei.

         ÎN CE S-A TRANSFORMAT 
CHIŞINAUL 
                             ÎN DOAR CÎŢIVA ANI?
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DESTUL! 
NEPROFESIONALISMUL ÎN POLITICA 
DE ADMINISTRARE A CADRELOR
În posturile de conducere ale oraşului 
sînt desemnaţi prietenii primarului. 
De asemenea,  Primăria a devenit un 
loc pentru angajare a membrilor Parti-
dului Liberal. Nici o desemnare pentru 
funcţii  de răspundere  nu s-a făcut în 
bază de concurs deschis, conform le-
gislaţiei.

HAOS TOTAL ÎN DIRECŢIA
LOCATIV - COMUNALĂ
Reparaţia capitală a sectorului locativ 
nu s-a efectuat de zeci de ani. Locui-
torii, care plătesc pentru deservirea 
blocurilor de locuit, sînt nevoiţi să facă 
aceste reparaţii din mijloace proprii. 

ORAŞUL ESTE INUNDAT DE DEŞEURI 
Lipsa coşurilor pentru gunoi şi a unui 
control calitativ din partea municipali-
tăţii cu privire la evacuarea şi procesa-
rea  deşeurilor, transformă oraşul într-o 
mare gunoişte.  

ORAŞUL SE SUFOCĂ 
ÎN AMBUTEIAJE ŞI DE TRANSPORT
SUPRAAGLOMERAT  
Acţiunile aventuriste ale conducerii Pri-
măriei în privinţa itinerarului microbuze-
lor au creat supraaglomerarea în orele 

de vîrf a troleibuzelor şi autobuzelor. 
Deficitul troleibuzelor şi autobuzelor, 
plus lipsa locurilor de parcare, creează 
ambuteiaje care paralizează oraşul.  

TARIFELE COMUNALE CRESC 
În ultimii ani, tarifele au crescut de 
4-6 ori. În martie, 2015, peste 70 mii 
de apartamente au acumulat datorii 
în sumă de circa 1 miliard de lei. Îm-
potriva orăşenilor au fost înaintate 
peste 45 de mii de acţiuni de judeca-
tă. Pentru prima dată în istoria ţării,  
pe cei care nu-şi pot achita facturile, 
au început să fie daţi  afară din pro-
priile locuinţe. 

ÎN ORAŞ CONSTRUCŢIILE
ILEGALE IAU AMPLOARE
În prezent, în raza oraşului sînt înregistrate 
2000 de construcţii ilegale. Are loc distru-
gerea terenurilor de joacă pentru copii, 
a stadioanelor, a parcurilor, iar în locul 
acestora sunt construite blocuri, parcări, 
garaje. Obţinerea autorizaţiei şi a altor do-
cumente permisive, precum şi asigurarea 
unei protecţii se face contra mitei în orga-
nele municipale.  

CRIMINALITATEA ESTE ÎN CREŞTERE
Doar în ultimul an de zile, numărul cri-
melor grave şi deosebit de grave comi-
se în oraş, a crescut cu 42%. 

ESTE UMILITĂ MEMORIA NOASTRĂ
ISTORICĂ
Are loc lupta deghizată  împotriva săr-
bătorilor tradiţionale, inclusiv Ziua Ma-
rii Victorii şi a Naşterii Domnului pe stil 
vechi, cînd au fost insultaţi toţi credin-
cioşii ortodocşi, fiind numiţi drept „sec-
tanţi”. Primăria permite cu lejeritate 
organizarea paradelor de către homose-
xuali şi a marşurilor unioniste. 

SÎNT DISTRUSE MONUMENTELE
ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ
Zeci de monumente cultural-istorice 
au fost distruse sau deteriorate. Mo-
numente, care au rămas se află într-o 
stare deplorabilă sau pe punctul de a 
fi distruse.

TIMP DE CÎŢIVA ANI LA RÎND,
CHIŞINĂUL FACE PARTE DIN TOPUL 
“CELOR MAI URÎTE ORAŞE DIN LUME” 
Faţadele fisurate ale caselor cu multi-
ple anexe, străzi şi trotuare avariate, 
tarabe la tot pasul, parcuri neîngrijire, 
bazine acvatice impurificate, publicita-
te stradală haotică – iată doar o mică 
parte din ceea ce a devenit cartea de 
vizită a capitalei noastre.

SĂ OPRIM HAOSUL, SĂ FACEM ORDINE! 
Chişinăuienii s-au săturat de batjocurirea oraşului care a durat 8 ani! Capitala Moldovei are nevoie de 
o administrare profesionistă şi competentă. Oraşul trebuie să fie condus de o echipă de profesionişti cu 
experiență, care nu prin cuvinte, ci prin fapte au demonstat  capacitatea sa de a guverna țara și de a găsi 

soluții pentru cele mai dificile probleme.
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UN ORAŞ  
CU O ADMINISTRAŢIE 
PROFESIONISTĂ

Fără spectacole politice 

Fără corupţie Fără cumătrism şi protecţionism

Fără birocraţie

SOLUŢIILE PROPUSE DE MINE: 

NOUL PLAN URBANISTIC PENTRU CHIŞINĂU, va fi elaborat şi aprobat pînă în luna 
decembrie, 2015. Plus la aceasta, vor fi elaborate şi implementate planurile zonale 
pentru fiecare sector al Chişinăului. În sfîrşit, oraşul nostru va începe să se dezvolte 
în conformitate cu un plan urbanistic aprobat, la fel ca alte capitale.

DESEMNAREA ÎN FUNCŢII DE 
CONDUCERE – ÎN EXCLUSIVITATE 
ÎN BAZĂ DE CONCURS, LUPTA 
ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI
Cumătrismul, nănăşismul, promo-
varea rudelor, prietenilor şi cole-
gilor de şcoală vor fi excluse din 
practica Primăriei. Selectarea şi 
cerinţele faţă de colaboratori vor fi 
dintre cele mai dure. Fiecare func-
ţionar al Primăriei va trece o eva-
luare a capacităţilor profesionale 
imediat după alegeri în timp de 3 
luni. Funcţionarii suspectaţi de co-
rupţie, pe lîngă răspunderea admi-
nistrativ-penală, vor fi imediat con-
cediaţi. Nu voi tolera corupţia!
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«PRINCIPIUL GHIŞEULUI UNIC» 
În scopul minimizării „factorului 
uman” la adoptarea deciziilor, cît şi 
pentru reducerea semnificativă a ni-
velului de corupţie, va fi implementat 
principiul de circulaţie electronică 
a documentelor şi cel al „ghişeului 
unic”. Toate autorizaţiile şi alte acte 
vor fi emise fără a merge prin birouri-
le administraţiei capitalei.

INSTITUIREA  
UNEI DIRECŢII
PENTRU  
CONLUCRARE CU 
CETĂŢENII
Oamenii nu trebuie să aştepte până 
când Primăria va raspunde la adre-
sări. Pentru a atinge acest scop, voi 
folosi experienţa Guvernului şi pro-
iectul social al Partidului Socialiştilor 
PETIȚIA.MD, în cadrul căreia au fost 
deja soluţionate cu succes mii de pe-
tiţii ale cetăţenilor.

  
ŞEDINŢE LUNARE MOBILE ŞI ADUNĂRI 
CU CETĂŢENII LA LOCUL DE TRAI
La astfel de activităţi vor participa Pri-
marul, pretorii, şefii direcţiilor municipa-
le. Fiecare problemă va fi documentată, 
vor fi desemnate persoanele responsa-
bile şi termenele pentru soluţionarea 
acestora. Va exista un control dur. 

BUGETUL MUNICIPAL VA 
FI ELABORAT ŞI EXECU-
TAT ÎN MOD CALITATIV ŞI 
OPERATIV DE CĂTRE PRO-
FESIONIŞTI CALIFICAŢI, 
care şi-au demonstrat com-
petenţa prin fapte.

PRINCIPIUL DE 
TRANSPARENŢĂ 
ŞI DESCHIDERE 
Adoptarea de către Primărie 
a deciziilor cu privire la 
problemele gospodăriei oră-
şeneşti, va avea un caracter 
deschis, cu publicarea lor pe 
site-ul municipiului. Deciziile 
cu cea mai mare importanţă 
socială vor fi adoptate în co-
laborare cu societatea civilă 
şi cu orăşenii. Deja în luna 
septembrie, 2015, pe lîngă 
Primar vor fi formate consiliile 
obşteşti şi de experţi pentru 
toate direcţiile principale şi de 
activitate ale capitalei.

ORDINEA PUBLICĂ
În scopul asigurării siguranţei cetăţenilor 
în faţa criminalităţii stradale, voi opta 
pentru restabilirea  Poliţiei Municipale.
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ORAŞ PENTRU 
UN TRAI CONFORTABIL

Oraş cu aspect de capitală 

Oraş verde Oraş pentru pietoni şi ciclişti

Curţi de bloc amenajate 

Oraş curat

REVIZUIREA DOCUMENTAŢIE pentru 
obiectele de construcţii nefinisate, pen-
tru a stabili gradul de legalitate. Stopa-
rea tuturor construcţiilor „problemati-
ce”  în termen de 1 lună după alegeri. 
Anularea autorizaţiilor dubioase. 

Autorizaţiile vor fi acordate strict în co-
respundere cu condiţiile planului urba-
nistic general, a legislaţiei şi proceduri-
lor stabilite.

SOLUŢIILE PROPUSE DE MINE: 
BLOCURI ŞI CURŢI CONFORTABILE
Peste 700 de curţi vor fi iluminate şi 
amenajate. În decurs de 4 ani vor fi date 
în exploatare cel puţin 400 de  zone de 
agrement noi.

Este prevăzută termoizolarea, recon-
strucţia reţelelor inginereşti din interi-
orul blocurilor precum şi înlocuirea fe-
restrelor vechi cu geamuri termopan şi 
a uşilor din scări.

400 DE BLOCURI
REPARAŢIA CAPITALĂ A
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EVACUAREA EFICIENTĂ  
A DEŞEURILOR ŞI A ZĂPEZII
Parcul autospecialelor pentru evacua-
rea deşeurilor şi a celor de deszăpezire 
va fi completat cu 30 şi, respectiv, 20 de 
unităţi de transport, inclusiv conform 
acordurilor prealabile cu partenerii din 
străinătate. În fiecare sector vor fi in-
stalate cîte 100 seturi de tomberoane 
şi containere pentru sortarea primară a 
deşeurilor.

CAPITALĂ VERDE 
Chişinăuienii mereu s-au mîndrit cu 
lacurile şi parcurile din oraşul natal. 
Va fi implementat un program de cu-
răţare şi de amenajare a tuturor la-
curilor, parcurilor şi a albiei rîului Bîc. 
Vor fi modernizate, în corespundere 
cu standardele internaţionale, zone-
le balneare Vadul-lui-Vodă, Vatra şi 
Ghidighici, parcurile “Valea Morilor”, 
“Valea Trandafirilor”, “Alunelul”, “La 
Izvor” şi “Dumitru Rîşcanu”.

PARCĂRILE 
Vor fi construite parcări 
municipale multietajate, 

vor fi amenajate zone 
de parcare, în centrul şi 

sectoarele capitalei.

AMENAJAREA TRECERILOR  
PENTRU PIETONI 
Amenajarea trecerilor pietonale în toa-
te zonele din apropierea grădiniţelor de 
copii, şcolilor, universităţilor şi terenuri-
lor de joacă pentru copii. Toate pasajele 
subterane vor fi reparate şi amenajate. 
În mai multe locuri vor fi montate şi tre-
ceri pietonale denivelate. 

CONTROL MUNICIPAL
Formarea organului de „controlori municipali” pentru 
contracararea cazurilor de poluare a parcurilor şi sancţionarea 
celor care încalcă legislaţia. 

Curăţirea şi montarea 
scurgerii apei fluviale pe 

fiecare stradă din partea de 
jos a oraşului 

ÎN DECURS DE 4 ANI. 
Prioritate vor avea strada 

Albişoara şi Piaţa Cantemir 
(cercul Sculeni).

ZONELE PIETONALE
Vor fi amenajate zone pietonale în regiunea străzilor Veronica Micle şi 
Mitropolit Varlaam. Toate trotuarele străzilor principale vor fi reparate.
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ORAŞ CU GRIJĂ 
FAŢĂ DE OAMENI

Copilărie fericită Locuri de muncă decente

Bătrîneţe asigurată

ORAŞ PENTRU COPII! 
Montarea terenurilor de joacă pentru copii în fiecare curte 
de bloc mare şi înlociurea celor vechi. Crearea terenurilor 
sportive în fiecare sector al oraşului în cazul lipsei unui  sta-
dion. Crearea unui orăşel (parc) pentru copii în fiecare sector 
al municipiului. Fiecare copil va avea acces să frecventeze 
grădiniţa de copii de la locul de trai al părinţilor. Aceast fapt  
va fi strict reglemetat prin decizia primarului.

SOLUŢIILE 
PROPUSE DE MINE: 

Pe parcursul a 4 ani vor fi date în 
exploatare cel puţin

DE JOACĂ NOI
400 TERENURI
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LOCUINŢE SOCIALE  
PENTRU FAMILIILE TINERE!
În decurs de 4 ani vor fi construite 
şi date în exploatare  

dintre care  2000 vor fi locuinţele 
sociale compacte. Pentru procu-
rarea acestora, familiile tinere vor 
avea acces la creditele ipotecare de 
durată, cu o dobîndă de 3-5%.

10 000
APARTAMENTE,

Pentru fiecare copil născut în 
capitală, Primăria va aloca o 
indemnizaţie unică, suplimentară 
la cele de stat, în mărime de  

SUSŢINEREA MATERNITĂŢII
2000 LEI
La naşterea a trei copii (gemeni) şi mai 
mulţi, se vor acorda locuinţe gratuite.

pentru familiile cu 2 şi mai mulţi 
copii cu vîrstă preşcolară

GRĂDINIŢE DE COPII 
GRATUITE
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Vom implementa programe sociale municipale pentru medici, profesori, 
militari, colaboratori ai organelor de drept, pompieri şi lucrători sociali. 
Pedagogii, educatorii din grădiniţele de copii, medicii şi lucrătorii sociali 
vor beneficia de un supliment la salariu de bază, din bugetul municipal, în 
mărime de 20%.

SUPLIMENT LA  SALARIU 

TERENURI ÎN SUBURBII PENTRU FAMILIILE TINERE
În cadrul programului „Construieşte-ţi casa”, familiile 
tinere  vor beneficia de terenuri pentru a-şi construi 
locuinţă în raza municipiului.

LOC DE MUNCĂ ÎN CHIŞINĂU!  
Prin atragerea investiţiilor interne şi externe, vor 
fi create peste

LOCURI DE MUNCĂ  în decurs de 4 ani.
50 000

PREMII ŞI BURSE PENTRU
ELEVI ŞI STUDENŢI 
În cadrul programului „Tinerii – viitorul 
nostru”, va fi instituit un ajutor special, 
acordat de municipalitate copiilor dotaţi 
(pentru elevi – premii, pentru studenţi 
– burse). În cadrul realizării acordurilor 
cu partenerii străini, fiecare şcoală va fi 
asigurată cu inventarul de laborator şi 
cel sportiv necesar.  
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AJUTOR SOCIAL PENTRU 
FIECARE NEVOIAŞ! 
Vor fi înlăturate obstacole-
le birocratice pentru obţi-
nerea ajutorului social. Va 
fi prevăzută compensarea 
tarifelor la căldură pentru 
familiile social vulnerabile. 

PROGRAMUL «ORAŞ SĂNĂTOS»  

Vor fi înlăturate obstacolele birocratice pen-
tru obţinerea ajutorului social. Va fi prevă-
zută compensarea tarifelor în perioada rece 
a anului.  

Va creşte numărul categoriilor de benefici-
ari de asistenţă socială de la bugetul muni-
cipal (persoanele participante la lucrările de 
lichidare a consecinţelor avariei de la Cer-
nobîl, veteranii războiului din Afganistan, 

participanţii la conflictul militar de pe Nistru 
etc.). Va fi extinsă reţeaua de cantine socia-
le pentru persoanele nevoiaşe. Pînă în anul 
2017 vor  fi amenajate azile moderne pen-
tru persoanele fără adăpost. Va fi aplicat un 
control riguros asupra procedurii de forma-
re a tarifelor la serviciile comunale în special 
a celor pentru încălzire. Calculul şi achitarea 
serviciilor comunale va fi realizat  în confor-
mitate cu datele şi volumul real utilizat.

Va fi stopat procesul de lichidare a instituţiilor medicale municipale. Prin 
acordurile cu partenerii străini, instituţiile medicale din Chişinău vor primi 

15 AMBULANŢE DE REANIMARE şi 45 AMBULANŢE 
În rezultat TIMPUL DE REACŢIONARE şi de sosire la faţa locului SE VA 
REDUCE PÎNĂ LA 10 MINUTE. 
Va fi creat un centru modern de diagnostic, care va acorda servicii gratuit 
şi va fi dotat cu un tomograf şi alt aparataj medical de performanţă.  
O dată la doi ani, fiecare locuitor al Chişinăului va beneficia de un examen 
medical profilactic gratuit. 

COMPENSAŢII
DIN SUMA 

FACTURIILOR

60%DE  
PÎNĂ LA
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ORAŞ CU  
O INFRASTRUCTURĂ 
DEZVOLTATĂ 

Străzi şi trotuare moderne Oraş fără ambuteiaje

Transport public comod, modern şi sigur

Deseori, pentru a ajunge dintr-un sector al oraşului 
în altul, este nevoie să mergi prin centrul oraşului, 
ceea ce duce la aglomerarea magistralelor centrale. 
Problema va fi soluţionată doar odată cu CONSTRUCŢIA 

MAGISTRALELOR SUPLIMENTARE ŞI LĂRGIREA CELOR 
EXISTENTE, care asigură legătura dintre sectoarele 
oraşului (Ciocana, Rîşcani, Botanica, Centru, Buiucani). 

AUTOMAGISTRALE ŞI 
INTERSECŢII DE 

TRANSPORT NOI ŞI MODERNE

SOLUŢIILE PROPUSE DE MINE: 
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CONSTRUCŢIA UNOR NOI LINII DE 
TROLEIBUZ (pe străzile Albişoara, Gră-
dina Botanică – Lunca Bîcului, pînă la 
cimitirul “Sf. Lazăr” (“Doina”). 

ITINERARE 24/24
Autobuzele şi troleibuzele vor circula 
în zilele de odină conform unui grafic 
special nocturn – după exemplul altor 
capitale.

   O AUTOMAGISTRALĂ 
CIRCULARĂ pentru 
transportul de tranzit va 
fi construită în decurs de 
4 ani.

   REPARAŢIA CAPITALĂ 
ŞI LĂRGIREA STRĂZII 
ALBIŞOARA, care 
va deveni artera de 
transport de dublură 
pentru bulevardul Ştefan 
cel Mare. 

   AUTOMAGISTRALA 
„BUIUCANI – TELECENTRU 
– AEROPORT”, care va 
fi creată prin cuplarea 
străzilor Vasile Lupu şi 
Pietrarilor. 

TRANSPORTUL PUBLIC – O PRIORITATE 

Va fi realizat programul de modernizare şi completare a parcului de 
troleibuze şi a celui de autobuze. În cadrul acordurilor cu partenerii străini, 

în următorii 2 ani parcurile de troleibuze şi de autobuze vor fi completate cu 
50 de unităţi de transport noi, iar numărul total, timp de 4 ani, va fi de 

200 UNITĂŢI DE TRANSPORT NOI,  
inclusiv din achiziţii. 

CĂRŢI ELECTRONICE DE TRANSPORT 
UNICE pentru călătorii care circulă cu 
transportul public (troleibuze şi autobuze) 
vor fi implementate, în trepte, în decurs 
de patru ani.
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CHIŞINĂU - 
ORAŞ MODERN

Oraş interesant pentru mediul de afaceri Oraş deschis pentru turişti

Oraş prielnic pentru cultură şi artă

Oraş deschis pentru ştiinţă şi tehnologii

Va fi creat un centru modern educativ-ştiinţific inovaţional, 
care va corespunde tuturor rigorilor secolului 21. Pentru ac-
tivităţi în centrul respectiv vor fi antrenaţi cei mai buni spe-
cialişti din Rusia, Europa, Ucraina, România şi alte ţări. Deja 
au fost stabilite contacte şi încheiate acorduri de colaborare 
cu centre tehnico-ştiinţifice performante din Rusia: oraşul 
ştiinţelor Obninsk şi centrul inovaţional “Skolkovo”. 

ORAŞ AL ŞTIINŢELOR 
«CHIŞINĂU-21»

SOLUŢIILE 
PROPUSE DE MINE: 



ZONA ECONOMICĂ LIBERĂ
În cadrul zonei economice libere cu statut juridic special şi 
schemă simplificată de impozitare  va fi asigurat accesul şi 
condiţii de dezvoltare pentru 500 de întreprinderi din bu-
sinessul mic şi mijlociu. În cadrul acordurilor prealabile cu 
partenerii din străinătate, în suburbii vor fi create centre 
agro-logistice pentru fermieri şi agricultori, care vor avea 
contacte directe cu antreprenorii din Moldova şi cei din 
străinătate.

«HARTA INVESTIŢIONALĂ A CHIŞINĂULUI»
Vor fi colectate toate iniţiativele şi proiectele privind atrage-
rea investiţiilor în capitală, formînd o „Hartă investiţională 
unică a Chişinăului”. Cu regularitate, vor fi organizate foru-
muri economice cu participarea investitorilor potenţiali din 
Rusia, SUA, Europa, China şi alte state. 

CHIŞINĂU – ORAŞ AL CULTURII ŞI ARTEI   
În decurs de 4 ani, vor fi reparate edificiile tuturor teatrelor 
municipale. Vor fi organizate festivaluri şi tîrguri stradale. 
Şcolile şi cluburile muzicale, cele de arte plastice pentru copii, 
colectivele de creaţie pentru copii, vor fi restabilite devenind 
accesibile pentru orăşeni. 

ORAŞ ATRACTIV PENTRU TURIŞTI
VOR FI CREATE ZONE DE ODIHNĂ CULTURALE, DE AGREMENT TURISTIC ŞI 

DE PESCUIT SPORTIV  în scopul atragerii turiştilor străini la Chişinău.

Crearea, la Chişinău, a Centrului de arte şi meserii 
populare, cu sprijinul din partea fondurilor umanitare din 
străinătate.  



PARTIDUL SOCIALIŞTILOR- ÎN CONSILIUL MUNICIPAL

Cu noi va fi mai bine!

GRECEANÎI – PRIMAR

          Aceasta este doar o parte din 
oligaţiunile noastre în Chişinău.

                Cu majoritatea în 
Consiliul municipal- vom face mai multe!
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