Programul electoral al candidatului Partidului “Democraţia
Acasă” la funcţia de primar general al municipiului
Chişinău
la alegerile locale noi din 20 mai 2018
VASILE COSTIUC
Dragi locuitori ai Municipiului Chişinău, cu toţii ne dorim să trăim într-un oraş modern, cu
parcuri bine amenajate, cu drumuri noi şi curate. Vrem o primărie transparentă şi
servicii de calitate, transport public curat şi locuri de muncă plătite bine aici ACASĂ.
Ştim cu toţii cât este de importantă Capitala, simbol al democraţiei şi viitorului nostru
European. Suntem conştienţi de importanţa acestor alegeri, iar de primarul nou ales va
depinde foarte mult, rezultatul obţinut de partidele democratice la alegerile parlamentare
din toamnă.
În cele ce urmează, voi expune propunerile noastre de modernizare a capitalei, teme pe
care le voi folosi în toate dezbaterile publice. Viziunea Partidului Democraţia Acasă
pentru dezvoltarea sustenabilă a Chişinăului se va concentra pe cinci priorităţi.
Documentele următoare sunt dezvoltate pe direcţii şi propuneri, vor fi consultate la nivel
public, iar în final avizate de specialişti. Îi invit pe chişinăuieni să participe la un dialog
deschis pe marginea priorităţilor propuse de noi.
Eu am încredere deplină în capacitatea locuitorilor Municipiului Chişinău de a vota
conştient un primar proeuropean, cu voinţă de fier, pentru dezvoltarea durabilă a
capitalei.

Cinci priorităţi din strategia PPDA pentru Chişinău 2018-2025
Prioritatea întîi:
Chişinău, oraş model, din punct de vedere a guvernanţei
Obiectiv: consolidarea şi creşterea
dezvoltare urbană planificată

capacităţii şi calităţii

administrative,

•
•
•
•
•
•

Dezvoltarea şi promovarea unei noi organigrame de funcţionare a Capitalei;
Elaborarea unui nou Plan Urbanistic General (PUG);
Digitalizarea serviciilor primăriei şi transparentizarea activităţii aparatului
primăriei şi consiliului municipal;
Construirea unui nou sediu pentru primărie, concentrarea maximal posibilă a
direcţiilor şi serviciilor primăriei municipale într-un singur loc;
Punerea în aplicare a recomandărilor auditului intern şi a rapoartelor Curţii de
Conturi;
Fondarea unei televiziuni Municipale.

Prioritatea doi:
Chişinău, oraşul a oportunităţilor de afaceri
Obiectiv: mediu prietenos pentru activităţi economice
•
•
•
•
•
•
•
•

Dezvoltare a parcurilor tehnologice şi logistice cu rol de distribuţie regională şi
internaţională;
Dezvoltarea infrastructurii rutiere, reabilitarea a 300 km de drum în 5 ani;
Lărgirea şi reabilitarea centurii de ocolire a Chişinăului în parteneriat cu guvernul;
Transformarea şi modernizarea spaţiilor publice neocupate;
Dezvoltarea şi integrarea suburbiilor în circuitul economic a oraşului;
Crearea unor incubatoare de inovaţie împreună cu partenerii europeni;
Chişinău – poate deveni centru de tîrguri internaţionale şi un centru de atracţie în
industria IT, condiţii, privilegii, oportunităţi de dezvoltare;
Crearea şi dotare unui centru de documentare şi accesare a fondurilor europene.

Prioritatea trei:
Chişinău, oraşul sustenabil*
Obiectiv: Mediu de viaţa sănătos şi sigur, oraşul în care vrei să trăieşti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dezvoltare durabilă şi ecologică – Chişinău, oraş verde;
Modernizarea şi dezvoltarea reţelelor edilitare**;
Construirea unei fabrici de reciclare a deşeurilor solide;
Noi piste pentru biciclişti şi un transport public integrat ca alternativă la
automobile;
Promovarea Energiei Verzi;
Valorificarea intensivă a peisajului prin crearea de coridoare vegetale de-a lungul
rîurilor, curăţirea şi adâncirea râului Bîc;
Construirea parcărilor supraetajate, stimularea utilizării transportului în comun;
Securizarea trecerilor de pietoni, amenajarea unor noi străzi pietonale ex. Str. 31
August;
Amenajarea parcurilor, prioritar lacul din Valea Trandafirilor;
Plantarea şi protejarea a o mie de pomi decorativi;
Conservarea gunoiştii de la Bubuieci;
Chişinău oraşul florilor, reînfiinţarea unei pepiniere de flori şi arbuşti.

Prioritatea patru:
Chişinău, oraşul participării şi emancipării sociale. Oraşul oamenilor liberi
Obiectiv: O societate civilă pluralistă, multietnică şi participativă
•
•
•
•
•

Dezvoltarea şi stimularea mediului asociativ prin cofinanţarea de proiecte
comunitare, parteneriatele public-private;
Consultări regulate cu cetăţenii urbei pe subiecte de interes major, curte, cartier,
oraş;
Promovarea principiului subsidiarităţii, desconcentrarea serviciilor primăriei către
sectorul asociativ;
Dezvoltarea infrastructurii, creşe, grădiniţe, şcoli, spitale;
Amenajarea căminelor studenţeşti, transformarea lor campusuri veritabile,
adevărate oaze de viaţă şi creativitate.

Prioritatea cinci:
Chişinău, motor naţional şi regional
Obiectiv: Dezvoltarea Capitalei ca centru urban cu rol activ la nivel regional şi
naţional; conectare la informaţie, racordare la axe de transport
•
•
•
•

Integrare în contextul regional de dezvoltare;
Relaţionare capitală – sectoare, inter-regională şi la nivel european;
Chişinău – rol de poartă internaţională pentru întreaga regiune;
Căile de acces vor deveni coridoare de dezvoltare şi centurile devin
infrastructură de articulare.

Cu noi este Dumnezeu!
Chişinău merită mai mult!
Cu respect,
Vasile Costiuc

* Sustenabilitate - calitate a unei activităţi antropice de a se desfăşura fără a epuiza resursele
disponibile şi fără a distruge mediul, deci fără a compromite posibilităţile de satisfacere a
nevoilor generaţiilor următoare. Conferinţa mondială asupra mediului de la Rio de Janeiro din
1992 a acordat o atenţie deosebită acestui concept, care implică stabilirea unui echilibru între
creşterea economică şi protecţia mediului şi găsirea de resurse alternative. Când se referă la
dezvoltarea economică de ansamblu a unei ţări sau regiuni, este de obicei preferat termenul
sinonim dezvoltare durabilă.
** Reţelele edilitare sunt reţele tehnice care deservesc locuinţele, ansamblurile sociale şi
culturale, instituţiile, agenţii economici etc. precum şi diverse instituţii din spaţiul urban. Aceste
construcţii speciale, reprezentate prin conducte şi cabluri, împreună cu anexele specifice se
desfăşoară atît la suprafaţa cît şi în subteranul unei localităţi şi sunt numite reţele tehnice
edilitare supraterane/subterane.

