
Sondajul a fost realizat în municipiul Chișinău pe un eșantion de 1001 de respondenți,  
iar marja de eroare este de +/- 3,1%. Și două eșantioane booster în Codru (242 de respondenți)  

și Durlești (243 de respondenți). Perioada de colectare a datelor a fost între 16 ianuarie – 21 martie.
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RUTELE LOCALERUTELE LOCALE  ––  
soluție la problema soluție la problema 
transportului public?transportului public?
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PRIMĂRIAMEA - or. DURLEȘTI este o inițiativă a Asociației Obștești PRIMĂRIA MEA. Pe site-ul www.durlesti.primariamea.md și pe pagina de 
Facebook PRIMĂRIAMEA or. Durlești - puteți urmări live ședințele consiliului local, citi sintezele acestora și informa despre inițiativele noastre.

În octombrie 2021, primăria Durlești anunța că lansează 
două rute locale, ca soluție la problema transportului public. 
Traseele urmau să acopere cele mai afectate zone ale 
localității. După jumătate de an, am întrebat locuitorii dacă 
această soluție a rezolvat problema. Am colectat peste  
240 de răspunsuri (120 online și 120 în teren).

Locuitorii ne-au zis că apreciază negativ activitatea rutelor locale 
pentru că acestea circulă foarte rar, nu au orar fix, șoferii  
sunt nepoliticoși, unitățile de transport – vechi, iar prețul –  
prea mare. Majoritatea respondenților însă au spus că rutele locale  
NU CIRCULĂ.

Pentru a accesa 
întreg sondajul 

SCANAȚI 
QR CODE-UL


Cum apreciezi activitatea rutelor locale?
242 răspunsuri

Foarte rău Rău Neutru Bine Foarte bine

75,2%75,2%

14,5%14,5%
7,4%7,4% 2,1%2,1% 0,8%0,8%

Am transmis primăriei or. Durlești o solicitare de informații, ca să 
aflăm dacă și de ce rutele locale nu circulă, care a fost impactul 
soluției implementate de ei și cum planifică totuși să rezolve 
problema transportului public. Vom reveni cu actualizări.  
Urmăriți pagina de Facebook „PrimăriaMEA – or. Durlești”.

peste 50% din durleșteni nu au încredere
în actuala primară și calitatea drumurilor rămâne cea mai mare problemă

Încrederea în primara localității Nivelul de satisfacție față 
de activitatea Primăriei din localitate

Percepții privind problemele din localitate

39%39%

35%35%

17%

7%7%

2%2%
Foarte 
multă 
încredere

Nu știu/ 
Nu răspund

Deloc 
încredere

Nu prea am 
încredere

Oarecare 
încredere

Pentru curți, cea mai 
mare problemă rămâne 

a fi colectarea și 
depozitarea deșeurilor

 spun că nu au acces
la infrastructură  

de recreere –  
cea mai înaltă cifră  

din municipiu.

spun că au un șantier 
de construcții  
în apropiere

dintre aceștia au o atitudine 
mai degrabă sau foarte rea 
față de ele.

29%

65%

67% 61%

Foarte/mai degrabă mulțumit

Calitatea drumurilor

Mai degrabă/foarte nemulțumit/ă

Transportul public (orarul sau numărul unităților) 

Nu știu/Nu răspund

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere

38%

63%

55%

45%

7%

24%

și
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A doua rundă de asistență 
financiară moldovenilor 
care găzduiesc refugiați

Rezumat de la ultimele ședințe ale Consiliului Local
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DURLEȘTI

Pe site-ul www.durlesti.primariamea.md și pe pagina de Facebook PRIMARIAMEA - or. DURLEȘTI - 
puteți urmări live ședințele consiliului local, citi sintezele acestora și informa despre inițiativele noastre.

PRIMĂRIAMEA - or. DURLEȘTI este o inițiativă a Asociației Obștești Primăria Mea, care monitorizează,
explică și analizează ce fac autoritățile publice locale din municipiul Chișinău. 

Programul Alimentar Mondial (PAM) oferă a doua rundă de 
asistență financiară moldovenilor care găzduiesc refugiați.

CONDIȚIILE DE SELECȚIE SUNT:
 Persoanele să găzduiască cel puțin doi refugiați pentru o perioadă mai 

mare de o săptămână; 
 Sunt eligibili și cei care primit asistență în prima rundă și familiile noi;
 Noile familii vor fi înregistrate și verificate.

CUM VĂ PUTEȚI ÎNREGISTRA: 
 În suburbii, persoanele care găzduiesc refugiați trebuie să se 

înregistreze la Primărie până pe 20 iunie.

La tipărirea acestui ziar nu au fost folosiți bani publici. Aceasta nu promovează niciun partid sau opțiune politică.
Tiraj 500 de exemplare. Publicația a fost realizată cu suportul poporului american, oferit prin 

intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) . 
Opiniile exprimate nu reprezintă neapărat poziția USAID, a Guvernului Statelor Unite.

6 APRILIE 2022
 Consilierii au examinat 23 de subiecte, 

printre care transformarea mai multor 
terenuri din zone speciale, în zone pentru 
construcții de case particulare, aprobarea 
organigramei și statelor de personal a 
Centrului de Sănătate Durlești, modificarea 
unor decizii mai vechi, notificări din 
partea Cancelariei de Stat cu privire la 
prelungirea contractului de locațiune și 
schimbarea destinației terenurilor, ajustarea 
indemnizației alesului local la salariul minim 
în sectorul real (de la 2950 la 3500 de lei) ș.a.;

 Consilierii au introdus pe ordinea de 
zi noi proiecte de decizie. Deși multe 
dintre acestea au fost aprobate prin votul 
consilierilor locali, secretarul consiliului a 
refuzat să le semneze din motiv că acestea 
nu au fost publicate pe pagina web a 
primăriei. Reamintim că  
PrimăriaMEA a semnalat în repetate rânduri 
că primăria or. Durlești nu întotdeauna publică 
proiectele de decizie înainte de examinarea 
acestora în consiliu.

11 APRILIE 2022
Consilierii au continuat ședința  
începută la 6 aprilie:

 Au fost aprobate noi tarife pentru evacuarea 
deșeurilor: 

 S-a votat reducerea a două funcții de 
viceprimari din cele trei existente.  
În calitate de viceprimar a fost numit Mihai 
Enachi; 

 S-a aprobat bugetul local în lectura  
a II-a;

 A fost alocată suma de 6 000 000 lei pentru 
finanțarea lucrărilor de construcție a unei 
anexe/bloc nou cu parter și două etaje la 
Liceului Teoretic „Hyperion”; 

 S-a alocat suma de 140 500 lei în calitate de 
ajutor material pentru 116 persoane. Suma a 
fost alocată din contul Fondului de rezervă al 
Primăriei orașului Durlești; 

 S-a aprobat majorarea taxei de alimentație 
în grădinițe în conformitate cu ordinul comun 
al Ministerului Educației și Cercetării și al 
Ministerului Finanțelor. 

13 MAI 2022
 S-a stabilit mărimea onorariului avocatei 

care va reprezinta interesele Consiliului 
în toate instanțele de judecată, organele 
de forță și alte organe administrative 
și obștești, pe cauza civilă referitoare 
la construcția blocurilor pe str. Tudor 
Vladimirescu – 3 500 lei pentru 
reprezentarea intereselor Consiliului în 
cadrul unei ședințe de judecată și 2 000 lei 
pentru reprezentarea Consiliuluii în cadrul 
unei proceduri extrajudiciare.

70 lei
per gospodărie

pentru gospodăriile unde 
locuiește doar o persoană.

și

35 lei

Pentru întrebări și detalii, puteți telefona la LINIA FIERBINTE a PAM: 0 800 108 90

CUM SE OFERĂ AJUTORUL:
 Odată verificate, persoanele vor primi un SMS care conține un 

link web pentru a se autoînregistra; 
 Acestea vor oferi IDNP-ul și un număr de telefon;
 Odată validate, familiile vor fi informate prin SMS despre 

modalitatea de retragere a numerarului, de exemplu, prin 
Western Union;

 Timp de 7 zile, persoanele vor primi un SMS care îi va notifica că 
ajutorul poate fi colectat;

 Ajutorul este disponibil timp de 15 zile.


