ION
CEBAN

Primarul în care poți
avea încredere
ORAȘ DESCHIS ȘI EFICIENT
ORAȘUL CARE ARE GRIJĂ
DE FIECARE PERSOANĂ
ORAȘ COMFORTABIL
ORAȘ MODERN

PLATFORMA ELECTORALĂ A CANDIDATULUI
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ION
CEBAN
ȘEFUL FRACȚIUNII PSRM ÎN CONSILIUL MUNICIPAL,
CANDIDAT LA FUNCȚIA DE PRIMAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Fracțiunea socialiștilor din Consiliul Municipal, pe

măsuri pe care le vom implementa pe parcursul

care am onoarea să o conduc, a făcut multe lucruri

anului. Suntem siguri că Chișinăului poate fi

pozitive pentru oraș în ultimii ani, fiind în opoziție.

returnat în cel mai scurt timp înfățișarea reală de

Avem soluții concrete, o echipă unită și cu

capitală, pentru a fi mai confortabil, sigur, modern,

experiență, și un mare sprijin din partea orășenilor.

deschis și atractiv.

În câțiva ani, am reușit să arătăm locuitorilor

Pe lângă soluțiile și inițiativele pe termen mediu

din Chișinău chipul real al conducerii corupte a

prezentate în această platformă, am elaborat un

Primăriei din ultimii zece ani.

plan de dezvoltare pe termen lung pentru Chișinău
până în anul 2040, ca un centru aglomerat, cu o

Ca urmare a acestei lupte, am reușit să obținem,

infrastructură de transport dezvoltată, un oraș cu

în mod direct sau indirect, demisia unui om

un puternic potențial economic și turistic.

care ne distrugea sistematic capitala. Astăzi ne
confruntăm cu o sarcină și mai grea - să întoarcem

A candida la funcția de primar al capitalei

orașul chișinăuienilor. Aceasta înseamnă -

Moldovei este o mare onoare pentru mine și o

câștigarea legitimă a alegerii primarului.

mare responsabilitate. Promit să fac tot posibilul
și imposibilul, pentru a nu dezamăgi echipa și

Eu și echipa mea avem un plan strategic de

orășenii.

dezvoltare a Chișinăului pentru mulți ani înainte,
un plan pe termen mediu pentru transformarea
capitalei în următorii 4-5 ani, precum și o serie de

—5—

ORAȘ
DESCHIS ȘI
EFICIENT
CHIȘINĂUL FĂRĂ CORUPȚIE ȘI POLITICĂ
EU PROPUN:

ÎMPREUNĂ CU ECHIPA VOM PREZENTA, PÎNĂ ÎN LUNA APRILIE 2019,
un nou plan general al Chișinăului, potrivit căruia Chișinăul trebuie și se va
dezvolta ca un oraș modern.

NUMIRILE DOAR
ÎN BAZA CONCURSULUI

VÎNZAREA ȘI
ARENDAREA
PROPRIETĂȚII
MUNICIPALE SE VA
EFECTUA DOAR PRIN
LICITAȚIE
În ultimii 10 ani, în rezultatul fraudelor și furturilor totale, bugetul
municipal a fost furat cu

Va fi efectuată REVIZIA TOTALĂ A PROPRIETĂȚII MUNICIPALE
și CLASIFICATE TOATE ZONELE VERZI ale orașului.
ÎN DECURSUL A 6 LUNI, toți funcționarii primăriei
vor fi ATESTAȚI pentru funcția deținută.
Toți funcționarii municipali, suspectați de corupție, vor fi
VERIFICAȚI de organele competente, iar în timpul anchetei vor fi
suspendați din funcție sau concediați.
Toți funcționarii care își fac treaba ONEST,
vor CONTINUA să lucreze în funcțiile deținute.
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PESTE
6 MILIARDE
DE LEI.
Va fi implementată inițiativa
asupra căreia noi insistăm deja
de trei ani: vînzarea și arendarea
proprietății municipale se va
efectua doar în baza

LICITAȚIILOR
DESCHISE.

AUDITUL ȘI NOUA
STRUCTURĂ A PRIMĂRIEI

TRANSPARENȚĂ
Toate deciziile din primărie
vor fi adoptate

Va fi efectuat AUDITUL TOTAL al tuturor direcțiilor
și întreprinderilor subordonate primăriei.
După aceasta, va fi elaborată o

NOUĂ STRUCTURĂ A PRIMĂRIEI.

TRANSPARENT
și DESCHIS
Acestea vor fi publicate pe site-ul Primăriei
și pe panourile de informare.
Vom continua practica, pe care
am insistat în ultimii trei ani:

TRANSMITEREA
ÎN REGIM REAL ON-LINE

a ședințelor comisiilor din cadrul
Consiliului Municipal.
Fiecare direcție a Primăriei
va fi obligată să

CONSULTAȚII CU SOCIETATEA
Cele mai importante probleme sociale vor fi
realizate în coordonare strînsă cu

PUBLICE PLANURILE

DE LUCRU,

datele concrete și să RAPORTEZE
PUBLIC implementarea acestor puncte,
cel puțin o dată pe lună, sau la sfîrșitul
fiecărei etape din cadrul proiectelor și
programelor municipale.
Voi face tot posibilul pentru a face ca
orașul să treacă pe deplin la

MANAGEMENTUL
MODERN
al proiectelor și programelor.

SOCIETATEA CIVILĂ

PÎNĂ LA ÎNCEPUTUL LUNII OCTOMBRIE 2018, vor fi create
consiliile de experți în diferite domenii ale vieții capitalei.

ȘEDINȚE ÎN TERITORIU
ÎN FIECARE LUNĂ se vor desfășura ședințe în teritoriu, cu participarea
primarului de Chișinău, pretorilor de sector și primarilor din suburbii.
DE FIECARE PROBLEMĂ VA FI RESPONSABIL UN ANUMIT
FUNCȚIONAR.
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ARHIVA
ELECTRONICĂ ONLINE
TOATE TRANSCRIERILE ȘEDINȚELOR
CONSILIULUI MUNICIPAL, care se află la
secretariat, vor fi publicate online împreună cu
arhivele video.

SISTEMUL ELECTRONIC
„DOCUMENTELE MELE”
Va fi inițiată crearea unui singur CENTRU pentru furnizarea de servicii
municipale, CARE VA FUNCȚIONA PE PRINCIPIUL

„GHIȘEULUI UNIC”

O persoană, care a depus o cerere la primărie sau la pretură,
va putea să o urmărească în cadrul direcțiilor, precum și să monitorizeze execuția acesteia. SE VOR PUNE ÎN APLICARE TERMENE-LIMITĂ DE EXECUȚIE PENTRU FIECARE PETIȚIE ȘI CERERE. Nu va fi
nevoie să fugi prin cabinetele Primăriei și direcțiilor pentru a-ți rezolva
problemele.

Toate documentele curente și de arhivă ale
Primăriei vor fi digitalizate într-o ARHIVĂ
UNICĂ ONLINE pe site-ul Primăriei.

RESPONSABILITATEA
PERSONALĂ A
FUNCȚIONARILOR
Fiecare funcționar al Primăriei va fi
RESPONSABIL PERSONAL DE UN
ANUMIT DOMENIU.

SISTEMUL ELECTRONIC
„ADRESEAZĂ-TE PRIMĂRIEI”
Oamenii nu vor aștepta luni de zile pentru a primi răspuns la petițiile
lor. Va fi creat un centru electronic de adresări, la baza căruia va sta
experiența de lucru cu cetățenii ale proiectelor

PETITIA.MD

și propunerilor pentru buget

DECIDE.MD

inițiate de Partidul Socialiștilor.

Direcția relații publice a Primăriei va supraveghea această direcție și
va fi responsabilă pentru aplicarea strictă a termenelor, precum și pentru
identificarea motivelor întîrzierilor.
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CASA
ELECTRONICĂ

BUGETUL DOAR ÎN TERMEN!
RAPORT PENTRU FIECARE
LEU CHELTUIT!

Dezvoltarea și implementarea

sistemului „Casa electronică”, în ca-

drul căreia va fi posibilă desfășurarea
de adunări și sondaje, informarea

chișinăuienilor despre orice informație
recentă și actuală despre locuința sa.
Prin acest sistem, fiecare locuitor va

putea să afle despre reparații, sistarea

apei calde, încălzirii, etc.. Asociațiile de
locatari vor putea să o utilizeze pentru
a coordona, a informa și a organiza
întîlniri ale proprietarilor
de locuințe.

Vor fi numiți administratori competenți, care vor avea drept sarcină
controlul asupra executării bugetului în timp util și calitativ.
Funcționarii vinovați de neexecutarea sau întîrzierea executării
bugetului vor fi CONCEDIAȚI.
Vor fi furnizate cu regularitate rapoartele privind execuția bugetelor
de către fiecare direcție a Primăriei. Aceste informații vor fi publice.

CHIȘINĂU – O CAPITALĂ MULTIETNICĂ
Toate documentelor normative ale primăriei
și preturilor, pe lîngă limba de stat, vor fi
traduse și în limba rusă, ca limbă oficială a
comunicării interetnice. În plus, administrația
Primăriei și preturilor vor fi obligate să
furnizeze un răspuns în limba rusă, dacă
solicitantul o cere în adresarea sa.

Cele mai importante
informații despre
oraș, proiecte urbane,
oportunități de investiții,
turism, vor fi traduse în
limba engleză.

ACHIZIȚII PUBLICE ELECTRONICE

Va fi revizuită funcționalitatea site-ului
Primăriei, care va fi îmbunătățit cu
implicarea societății și activiștilor civici.
Site-ul Primăriei (www.chisinau.md) va fi
tradus și întreținut în trei limbi: stat, rusă și
engleză.

La propunerea Partidului Socialiștilor, din luna februarie 2018, Primăria
a trecut la achizițiile publice electronice în anumite domenii. Drept
urmare, aproximativ

PLATFORMĂ
DE COMERȚ
ELECTRONIC

Sarcina mea și a echipei noastre este să facem tot posibilul ca un
număr cît mai mare de instituții ale primăriei și întreprinderilor
municipale să treacă într-un an la achiziții publice electronice.

Dreptul de comerț stradal prin licitații
municipale prin intermediul unei singure
platforme electronice de tranzacționare.

25% DIN FONDURI AU FOST
ECONOMISITE.
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ORAȘUL
CARE ARE GRIJĂ
DE OAMENI
Copilărie fericită

TERENURI PENTRU COPII
ȘI COMPLEXURI SPORTIVE

150

Vor fi date în exploatare cel puțin

DE TERENURI
DE JOACĂ

ȘI

150

DE COMPLEXURI
SPORTIVE ÎN CURȚI

GRĂDINIȚE GRATUITE
Asigurarea frecventării gratuite a grădinițelor pentru familiile cu doi
sau mai mulți copii de vîrstă preșcolară.

REPARAȚIA ȘI AMENAJAREA GRĂDINIȚELOR
Reparația parțială sau totală a aproximativ 80 DE GRĂDINIȚE.

ÎNSCRIEREA TRANSPARENTĂ
ÎN GRĂDINIȚE
Înregistrarea la grădinițe va fi on-line, cu

posibilitatea ca fiecare părinte să poată vedea
locul în rînd și data cînd va primi îndreptarea.
Sarcina noastră este să impunem un control

strict asupra înscrierii în grădinițe. Fiecare copil
din raza grădiniței, trebuie să aibă un loc în
instituția preșcolară.

PROTECȚIA COPIILOR
FĂRĂ SUPRAVEGHEREA
PĂRINȚILOR
SUPORT COMPLET PENTRU COPIII
PLASAȚI ÎN CENTRE DE CAZARE
SOCIALĂ. Nici un copil nu trebuie să
vagabondeze pe străzile capitalei și nu va
rămîne fără sprijinul autorităților orașului.
Sprijin pentru toți copiii rămași fără îngrijire
părintească.

ALOCAȚII PENTRU LUCRĂTORII DIN GRĂDINIȚE

ALOCAȚIILE DE 50%
Inițiativa Partidului Socialiștilor privind

pentru personalul grădinițelor (bucătari, educatori, personal medical
etc.) va fi păstrată, cel puțin pînă în momentul în care Parlamentul și Guvernul vor schimba în mod substanțial legislația pentru aceste categorii
de angajați ai statului.

CREAREA ORĂȘELELOR PENTRU COPII ÎN FIECARE SECTOR AL MUNICIPIULUI.
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Școala mea
UN NOU NIVEL DE
INTERACȚIUNE DINTRE
PĂRINȚI, ELEVI ȘI PROFESORI

Reparația curentă și capitală a aproximativ

90 DE ȘCOLI

Elaborarea programului municipal „cartea
electronică a elevului” și implementarea
experimentală în mai multe școli din oraș
(cel puțin cîte una în fiecare sector). Fiecare
părinte va putea urmări frecventarea
(intrarea și ieșirea din școală), performanța
academică (notele, temele, comentariile
profesorilor, comunicarea profesorilor
cu părinții), dar și va putea comunica cu
profesorii pe orice subiect.

SUSȚINEREA
COPIILOR TALENTAȚI
Copiii talentați vor primi asistență
municipală specială (premii pentru elevi și
burse pentru studenți) în cadrul programului

„TINERETUL ESTE
VIITORUL NOSTRU”.

Laboratoarele moderne și echipamentele
sportive vor fi livrate școlilor prin intermediul
acordurilor cu partenerii locali și străini.

EDUCAȚIA EXTRAȘCOLARĂ –
MAI APROAPE DE FIECARE
Crearea unui singur registru online al cercurilor și secțiilor
sportive, centrelor de dezvoltare. Orășenii vor putea căuta
online, după tematică, tipul de sport, locație geografică
(sector), vîrstă și alți parametri. Pe lîngă căutare, se vor putea
înscrie imediat în secție.

Susținerea familiilor tinere
AJUTOR ÎN PRIMUL AN DE LA NAȘTERE
PRODUSELE LACTATE, dar și produsele de primă necesitate, vor
fi oferite gratuit în primul an de la nașterea copilului.

ALOCAȚII PENTRU
NAȘTEREA COPILULUI
ÎN CHIȘINĂU
La inițiativa Partidului Socialiștilor, la
nașterea celui de-al treilea copil se alocă
deja cîte

2000 DE LEI

În 2018 - începutul anului 2019,
vom implementa un program pentru
alocarea a cîte 2000 de lei pentru nașterea
copilului în familii social-vulnerabile,
începînd cu primul.

PROGRAMELE „LOCUINȚE
ACCESIBILE” ȘI „CASA MEA”
Programul „LOCUINȚE ACCESIBILE” pentru tinere familii se
definitivează de către Partidul Socialiștilor. Se discută de peste
un an, au loc dezbateri, se fac calcule, se studiază experiența
internațională. În varianta finală, proiectul va fi prezentat pînă la
sfîrșitul anului 2018.
Pentru familiile tinere va fi elaborat programul municipal
„CASA MEA”, care prevede alocarea terenurilor pentru
construcția locuințelor, îndeosebi în suburbiile capitalei.
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Susţinerea oamenilor cu dizabilităţi
ACCES MAI UȘOR ÎN INSTITUȚIILE MUNICIPALE
Sprijin pentru persoanele cu dizabilități prin
instalarea de ascensoare speciale în clădiri
administrative, policlinici municipale și spitale.
Vor fi instalate 20 DE ASCENSOARE, inclusiv în
clădirea Primăriei, precum și aproximativ 50 DE
RAMPE.
Instalarea a 20 DE SEMAFOARE vocale pe
principalele artere ale orașului.
Elaborarea și prezentarea unui program pe termen
mediu pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități
pînă în noiembrie 2018.

PROTECȚIA SOCIALĂ A
PERSOANELOR SĂRACE

AJUTOR ÎN AJUNUL SĂRBĂTORILOR
Sprijin în ajunul sărbătorilor oficiale pentru populația social-vulnerabilă, pensionari, familii mari, persoane cu dizabilități.

APROXIMATIV 100 MII DE OAMENI
vor primi ajutor material unic.

20%
MAJORAREA CU

a persoanelor care beneficiază
de compensații la căldură în perioada rece a
anului, diferența pentru tariful la strîngerea
gunoiului, diferența dintre datele contoarelor
la apă. În total, aproximativ

50 000
de oameni vor primi acest ajutor.

CANTINELE SOCIALE
Creșterea de trei ori a numărului de persoane din familii social-vulnerabile,
care vor beneficia de cantinele sociale.

NOI SERVICII SOCIALE
Extinderea substanțială a serviciilor sociale la domiciliu, în primul rînd
prin intermediul grupurilor mobile și asistenților personali. Extinderea
rețelei de centre și servicii sociale pentru categoriile cele mai
vulnerabile ale populației capitalei, în primul rînd pentru pensionari și
persoane cu dizabilități.
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„CARTELA
SOCIALĂ” A
ORĂȘEANULUI
Elaborarea și implementarea programului municipal
de reduceri și acțiuni în
parteneriat cu agenții economici, în cadrul cooperării municipal-private (produse farmaceutice, piețe,
transport și alte sfere).

SPRIJIN ÎN CELE MAI GRELE MOMENTE

30 000
Sprijin anual pentru aproximativ

de persoane aflate în situație financiară precară (lipsă de venit, boală
gravă etc.) din rezerva bugetului municipal.

Oraș sănătos
REPARAȚIA
CURENTĂ ȘI
CAPITALĂ A
15 INSTITUȚII
MEDICALE
MUNICIPALE.

INTERZICEREA
ÎNSTRĂINĂRII
TERITORIILOR
CARE APARȚIN
INSTITUȚIILOR
MEDICALE DIN ORAȘ.

Elaborarea pînă în aprilie 2019 a unei liste

cu proiecte posibile de parteneriat public-

privat și municipal pentru REABILITAREA
STRUCTURII DE SĂNĂTATE DIN ORAȘ.

ÎNREGISTRAREA LA MEDIC ONLINE
Introducerea în policlinicile și spitalele municipale a unui tablou electronic cu rîndul la medicul de serviciu. Acestea ajută la redistribuirea
fluxurilor de pacienți către medicul de serviciu, astfel încît să nu se
creeze cozi și să nu aștepți mult în rînd. În 2018, acest program va fi
implementat în mai multe instituții medicale.
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Echiparea instituțiilor medicale
municipale cu aparataj modern.

ORAŞ
CONFORTABIL
Aspectul capitalei

Curăţenie în oraş

Capitală verde

Străzi şi curţi amenajate

EU PROPUN:

REPARAŢIA CALITATIVĂ A DRUMURILOR ŞI TROTUARELOR
În fiecare an, în pofida faptului că din bugetul municipal sînt alocate
sume semnificative pentru reabilitarea drumurilor şi trotuarelor,
deseori aceste fonduri nu sînt cheltuite conform destinaţiei. Anume
aici se produc cele mai mari delapidări, după cele de patrimoniu
şi pămînt orăşenesc. În rezultat – gropi, eroziuni, surpături şi
distrugerea asfaltului după ploaie sau după anotimpul de iarnă.
Sarcina mea primordială - prezentarea publicului a unui plan al
reabilitării drumurilor. Fiecare cetăţean trebuie să cunoască ce
drumuri vor fi reabilitate în primul rînd.

Licitaţiile publice pentru dreptul de a efectua
reparaţia şi reconstrucţia drumurilor şi
trotuarelor şi, cel mai important, o verificare
specială a calităţii executării acestor lucrări.
Efectele în urma unor lucrări necalitative
urmează a fi reparate din contul celor care
au executat aceste lucrări. O prevedere în
acest sens va fi inclusă în fiecare contract
încheiat.

TICHETUL ELECTRONIC
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI REANIMAT ŞI PROPUS DE PARTIDUL SOCIALIŞTILOR CU PRIVIRE LA ACHITAREA ÎN REGIM
ONLINE PENTRU CĂLĂTORIA CU TRANSPORTUL PUBLIC, ceea
ce va pune capăt furturilor de „numerar” necontabilizat, colectat de
la orăşeni în transport.
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TRANSPORTUL PUBLIC

10%

Creşterea numărului beneficiarilor de înlesniri
şi compensaţii pentru călătoria cu transportul
public cu

Circa 80 de mii de persoane vor beneficia de
aceste înlesniri.
EXTINDEREA PARCULUI MUNICIPAL DE
TROLEIBUZE CU 35 DE UNITĂŢI, IAR AL
CELUI DE AUTOBUZE – CU 50 DE UNITĂŢI.
Lansarea asamblării de autobuze în Chişinău,
ceea ce va contribui la reducerea costului,
la creşterea anuală a efectivului parcului de
autobuze, la crearea de noi locuri de muncă,
iar în perspectivă ar permite livrarea de autobuze noi în alte oraşe ale Moldovei, precum
şi exportarea lor peste hotare.

CURŢI AMENAJATE
Vor fi realizate 3 PROGRAME MUNICIPALE, iniţiate de Partidul
Socialiştilor:
 URTE COMFORTABILĂ: reparaţia bordurilor, a căilor de acces,
C
a trotuarelor, a sistemelor de iluminat, amenajarea parcărilor, a
spaţiilor verzi.
 EREN DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN FIECARE CURTE: vor fi
T
instalate terenuri de joacă moderne şi calitative în fiecare sector al
oraşului.
 OD DE VIAŢĂ SĂNĂTOS: instalarea în curţi a terenurilor sportive
M
(bare orizontale, bare paralele, scări de sport) – pentru toate
categoriile de vîrstă.
Pînă la sfîrşitul anului, activităţile indicate vor fi realizate în 600
CURŢI DE BLOC DIN CHIŞINĂU. Primăria VA RAPORTA CU
REGULARITATE despre lucrările efectuate.

ORAŞ PENTRU ODIHNĂ
Pînă în noiembrie 2018, va fi
prezentat programul municipal
complex de SALUBRIZARE
ŞI AMENAJARE A TUTUROR
PARCURILOR DIN CHIŞINĂU.
Vor fi salubrizate şi amenajate în
modul corespunzător zonele de
recreere în scuarul CATEDRALEI
ŞI PARCUL „ŞTEFAN CEL MARE”,
vor fi amenajate aleile pietonale
centrale din sectoarele Chişinăului.
În PARCUL DENDRARIU:
lucrări complexe de amenajare,
construcţia a două intrări noi pe
străzile Vasile Lupu şi Şciusev.

Vom duce la bun sfîrşit toate
lucrările de AMENAJARE A
PARCULUI „VALEA MORILOR”
(Lacul Comsomolist): scările,
iluminatul adecvat, reparaţia
veceurilor publice, organizarea
pistelor separate pentru atletism şi
pentru ciclism.
În parcul „VALEA
TRANDAFIRILOR”: asigurarea
unei infrastructuri adecvate pentru
recreere şi sport, sistem de iluminat.
În parcurile „LA IZVOR” ŞI
„DUMITRU RÎŞCANU”: lărgirea
zonelor de recreere şi amenajarea.
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Va fi începută reparaţia a
3 HAVUZURI
ORĂŞENEŞTI din parcuri.
Pînă în noiembrie 2018,
va fi prezentat programul
de REABILITARE A
ALBIEI RÎULUI BÎC, în
contextul obiectivelor
de lungă durată privind
creşterea debitului de
apă în rîu şi reluarea
circulaţiei transportului
pe apă de mici
dimensiuni (bărci şi
catamarane) pe acest rîu.

PREGĂTIREA
SEZONIERĂ ÎN TIMP UTIL
A ORAŞULUI

SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR
CONSTRUCŢIILOR CU CONFLICT –
ÎN PERIOADA DE UN AN DUPĂ ALEGERI
Vor fi REVIZUITE autorizaţiile şi supuse unei VERIFICĂRI
REPETATE toate actele care au stat la baza eliberării acestor
autorizaţii pentru toate construcţiile unde există CONFLICTE
între beneficiarii de construcţii şi locatarii din casele învecinate.
Vor fi CONTESTATE în organele de judecată superioare (pînă
la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului) toate deciziile
în care beneficiarii de construcţii au obținut cîştig de cauză, cu
ignorarea opiniei locatarilor şi fără organizarea de dezbateri
publice.

Practic, în fiecare an, Chişinăul este
nepregătit pentru tot felul de schimbări
sezoniere – începînd de la puful de
plop, praf şi terminînd cu precipitaţiile
abundente sub formă de ploaie şi zăpadă.
O atenţie aparte va fi acordată elaborării
unui plan de măsuri şi standarde în
managementul acestor procese, inclusiv cu
atragerea de companii particulare, precum
şi a practicilor din străinătate.

BLOCURI AMENAJATE
Va fi realizată REPARAŢIA CURENTĂ ŞI
CEA CAPITALĂ A

70 DE BLOCURI
şi instituţii municipale: reparaţia
acoperişurilor, izolarea termică, reparaţia
utilităţilor, înlocuirea geamurilor vechi cu
geamuri termopan.

REPARAŢIA ŞI ÎNLOCUIREA
A 200 DE ASCENSOARE
SOLUŢIONAREA PROBLEMEI PARCĂRILOR
Va fi elaborat conceptul parcărilor cu multe niveluri
la intrarea în oraş şi în centrul oraşului, aceste unităţi urmînd a fi combinate cu gările auto şi cu centrele comerciale. Vor fi lansate lucrările
de pregătire pentru implementarea acestora.
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200
Timp de un an,

de ascensoare din blocurile din Chişinău vor
fi modernizate şi înlocuite cu ascensoare moderne şi calitative.

ORAŞ CURAT
Vor fi achiziţionate 30 UNITĂŢI NOI DE
TEHNICĂ PENTRU SALUBRIZARE.
În decurs de un an, va fi prezentat
conceptul activităţii de colectare şi reciclare
a deşeurilor. Pentru soluţionarea acestor
sarcini, vom lansa acţiuni de atragere a
investitorilor în cadrul parteneriatului publicprivat sau municipal-privat.

TRECERI PIETONALE ŞI SUBTERANE
TRECERILE PIETONALE vor fi iluminate şi delimitate clar prin
semne şi marcaj rutier.
Va fi efectuată reparaţia şi amenajarea a
6 TRECERI SUBTERANE.

ANIMALELE DOMESTICE ȘI FĂRĂ ADĂPOST
CANALIZAREA PLUVIALĂ
Vor fi lansate lucrările de curăţare
şi montare a sistemului de evacuare
a apelor pluviale pe toate străzile
oraşului unde există riscul de
inundație.

Pentru a soluționa problema animalelor fără adăpost, vor fi
folosite două principii: securitatea oamenilor și umanismul.
Introducem programul de sterilizare.
Sprijinul va fi acordat azilurilor pentru animalele fără adăpost.
Cu ajutorul activiștilor civici, va fi realizat programul umanitar
„Adoptă un animal de la azil”.
Toate animalele de companie vor fi înregistrate și le vor fi
implantate microcipuri în mod obligatoriu.
Va fi interzisă plimbarea cîinilor fără lesă, iar a cîinilor care fac
parte din rase periculoase - fără botniță.

CONTROLUL ECOLOGIC DUR
Va fi introdus institutul de controlori municipali, care vor avea grijă de
curăţenie în oraş şi vor aplica amenzi entităţilor care vor încălca cerinţele
în domeniu.
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ORAȘ MODERN

ORAȘ DESCHIS

PENTRU BUSINESS

ZONE ECONOMICE LIBERE
Vom încerca să deschidem o nouă subzonă a FEZ „Expo-Business-Chișinău”, care și-a dovedit eficacitatea
(peste 40 de rezidenți, investiții de peste 70 de milioane de dolari, peste 2 mii de angajați)

NOI PARCURI INDUSTRIALE
Vom ajuta la crearea de noi parcuri industriale (de exemplu Tracom, 40 de rezidenți, aproximativ jumătate de miliard de lei
investiții, peste 1.000 de muncitori). Vom sprijini activ crearea
unor astfel de parcuri, prin asistență în reconstrucția infrastructurii, a zonelor industriale, instruirea lucrătorilor.
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SUBVENȚIONAREA
RATELOR
DOBÎNZILOR

ORAȘ DESCHIS PENTRU INVESTIȚII
Pînă în luna februarie 2019 vom elabora și vom prezenta publicului „Harta investițională a Chișinăului”. Va fi prezentată o listă
completă pentru parteneriatele public-privat și municipal-privat
pentru întreg municipiu, inclusiv suburbii.
Vom crea toate condițiile pentru ca documentele și autorizațiile
necesare pentru desfășurarea afacerilor să fie obținute cît mai
deschis și mai rapid.
Fluxul de investiții și tehnologii va crea condiții pentru deschiderea
de noi locuri de muncă, va atrage specialiști, va îmbunătăți imaginea în regiune și, prin urmare, va crește fluxul turistic.

Vom elabora un mecanism de
subvenționare a ratelor dobînzilor
la împrumuturi pentru finanțarea
proiectelor prioritare, și anume,
proiectelor municipale, proiectelor
de parteneriat public-privat, proiectelor ale companiilor private incluse
în registrul proiectelor prioritare ale
municipiului.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE A CHIȘINĂULUI
Propunem crearea unei „AGENȚII DE DEZVOLTARE A CHIȘINĂULUI”. ÎN CAPITALĂ, care găzduiește aproape o treime
din populația țării, nu există un organ profesional specializat care să se ocupe de dezvoltarea complexă a municipiului. De
competența Agenției va ține elaborarea detaliată a planului strategic pentru dezvoltarea municipalității, dezvoltarea proiectelor
de investiții și monitorizarea acestora, căutarea de investitori în Moldova și peste hotare.
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ORAȘ DESCHIS ATÎT
PENTRU VEST, CÎT ȘI PENTRU EST
Eu și echipa mea suntem gata să preluăm cele mai avansate soluții
din orașele, atît din Vest, cît și din Est. Astăzi, avem numeroase
acorduri cu mai multe capitale privind cooperarea în dezvoltarea
strategiilor și documentației urbanistice, asistență în introducerea
tehnologiilor avansate, programe urbane, soluții de transport și
cele mai bune proiecte urbane. Vom propune celor mai bune
birouri arhitecturale străine să participe la elaborarea și proiectarea
proiectelor individuale și complexuri pentru dezvoltarea și
îmbunătățirea aspectului capitalei.

MECANISMUL
„PRIMĂRIA –
INVESTITOR”
Vom crea un mecanism pentru PUNEREA
ÎN APLICARE A ACORDURILOR
DE INVESTIȚII ÎNTRE PRIMĂRIE ȘI
INVESTITORI STRATEGICI ȘI SĂ OFERIM
SPRIJIN ADMINISTRATIV PROIECTELOR
ECONOMICE - rezolvarea problemelor cu
care se confruntă investitorii, disputelor,
asistență în obținerea documentației necesare
și consultanță.

ORAȘ CU
SUBURBII
DEZVOLTATE
Vom continua consultările,
inițiate de Partidul Socialiștilor
acum doi ani, cu fiecare primar
din cadrul localităților care formează Municipiul. Împreună
vom determina cele mai impor-

ORAȘ PENTRU
TINERI SPECIALIȘTI

tante proiecte pentru dezvoltarea fiecărei suburbii și vom
asigura finanțele în bugetul mu-

Vom elabora și oferi un program municipal pentru a sprijini tinerii
specialiști și oamenii de afaceri. Vom deschide ușile Primăriei, preturilor și
tuturor întreprinderilor municipale atît pentru absolvenții instituțiilor de
învățămînt superior pentru practică și angajarea ulterioară, cît și pentru
specialiștii din străinătate.
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nicipal. Vom dezvolta împreună
suburbiile Chișinăului, folosind
potențialul investițional bogat.

ORAȘ PENTRU CULTURĂ, ISTORIE ȘI TURISM

Crearea de zone turistice culturale și de divertisment, rutelor turistice, festivaluri tematice și evenimente festive, promovarea activă
a brandului „Chișinău” pe arena regională și internațională. Suport
pentru concursurile internaționale de cîntece și dans.
Va fi elaborat și prezentat conceptul de restaurare și reconstrucție
a tuturor străzilor și clădirilor istorice ale Chișinăului vechi.

Vor fi deschise Iarmaroace pe tot parcursul anului,
ținînd cont de experiența capitalelor străine.
Va fi creat un Centru municipal pentru
meșteșugurile populare.
Vor fi create zone de agrement turistice și pescuit
sportiv.

ORAȘ SIGUR

!
VA FI ÎNĂSPRIT CONTROLUL
ASUPRA ECHIPAMENTELOR
DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR în toate instituțiile
municipale, centrele comerciale,
supermarketurile, piețele, stațiile
de autobuz, Gara feroviară.

În toate instituțiile municipale și de educație
vor fi efectuate cu
regularitate antrenamente împotriva
incendiilor.
O atenție deosebită va fi acordată centrelor comerciale,
reutilate din fostele secții ale întreprinderilor.
Toate magazinele, cafenelele, centrele comerciale care nu
respectă tehnica securității vor rămîne fără licențele de activitate.

Se va stabili un control strict
asupra ofertelor pentru
selectarea furnizorilor de
alimente pentru grădinițe, școli
și spitale.

Va fi lansat proiectul
municipal privind
măsurarea nivelului
de radiație și poluare
a aerului.
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10 OBIECTIVE
PRIORITARE PENTRU
ANUL VIITOR
1

Elaborarea Planului General Urbanistic şi a Hărţii Investiţionale a Chişinăului.

2

Adoptarea bugetului pentru anul 2019 – în termenul stabilit, pe principii de transparenţă, cu
participarea orăşenilorşi a societăţii civile. Vor fi regulat și public prezentate rapoarte referitor la
fiecare leu cheltuit.

3

Pregătiri din timp pentru lucrări sezoniere, mai ales pentru iarna 2018-2019.

4

Reparaţia şi reconstrucţia calitativă a drumurilor şi trotuarelor orăşeneşti. Evaluarea
independentă a calităţii a acestor lucrări.

5

Amenajarea a 600 de curţi. Montarea a 150 de terenuri de joacă pentru copii şi a
150 de terenuri sportive.

6

Protecţia socială pentru fiecare locuitor al oraşului. Circa 150 de mii de orăşeni vor primi asistenţă
socială din partea oraşului. Implementarea „cartelei sociale” a chişinăuianului în scopul asigurării
deservirii persoanelor defavorizate de anumiţiagenţi economici din oraş.

7

Dublarea documentației Primăriei şi preturilor pe lîngă limba de stat și în limba rusă. Traducerea
documentelorprincipaleale Primăriei şi a paginii electronice a capitalei (www.chisinau.md) în limbile
engleză şi rusă.

8

Implementarea platformelor digitale în activitatea Primăriei, implementarea principiului „ghişeului
unic”, a achiziţiilor publice electronice, circulaţiei electronice a documentelor și altele.

9

Revizuirea tuturor documentelor cu privire la construcțiile problematice din Chişinău.

10

Auditul integral al tuturor subdiviziunilor Primăriei şi al întreprinderilor municipale. Implementarea
unei structuri organizatorice şi funcţionale noi şi cu un grad sporit de eficienţă.

