
Dorin Chirtoacă are viziunea de viitor a Chişinăului – 
capitală europeană

Priorităţile pentru 2011–2015

Drumuri mai bune şi mai curate

• Repararea anuală pînă la 500 000 m2 de drumuri în municipiu, cu un 
buget de cel puţin 250 milioane lei /anual;

• Finalizarea construcţiei bulevardului Mircea cel Bătrîn (tronsonul Ion 
Dumeniuc – str. Bucovinei) şi bulevardului Cantemir;

• Finalizarea construcţiei şoselei de centură a municipiului, pentru 
redirecţionarea traficului greu şi de tranzit în afara oraşului;

• Construcţia unei parcări subterane sub Piaţa Marii Adunări Naţionale 
pentru fluidizarea traficului în centrul Chişinăului;

• Reconstrucţia nodurilor de transport: str. Ismail- Calea Moşilor , bd. 
Mircea cel Bătrîn – str. Milescu Spătaru – Bucovinei, bd. Calea Ieşilor – bd. 
Ştefan cel Mare – bd. Cantemir; 

• Continuarea programului de reabilitare a transportului public din 
Chişinău, înnoirea completă a parcului de troleibuze şi autobuze;

Un bloc amenajat, o curte mai frumoasă

• Continuarea programelor de mansardare, precum şi de izolare termică 
a blocurilor locative;

• Aprobarea procurării a 10 000 apartamente în cadrul programului 
“Prima casă”; 

• Dezvoltarea oraşului prin construcţia de cartiere noi;
• Valorificarea terenurilor din jurul oraşului pentru dezvoltarea economică 

şi locativă a municipiului;
• Derularea programului “Oraşul meu – ograda mea” - prin amenajarea de 

curţi interioare ale blocurilor, inclusiv cu amplasarea de locuri de joacă 
pentru copii şi desfăşurarea campaniilor de salubrizare.

Mai multe locuri de muncă bine plătite

• Crearea de mai multe şi mai bine plătite noi locuri de muncă, dezvoltînd 
sfera de producere de mărfuri şi servicii în Chişinău prin atragerea de 
investiţii, implementarea de parteneriate publice – private (ex: extinderea 
parcului tehnologic din sectorul Ciocana pe 9 ha, asamblarea de troleibuze în 
cadrul RTEC, concurs investiţional privind fosta uzină “Alfa” etc.); 



Prima Casă – singura şansă ca familiile să rămînă Acasă

• Aprobarea procurării a 10000 apartamente în cadrul programului 
“Prima casă” (2500 /an, 210 lună, 50 /săptămînă/oraş, 10 zi /oraş, 2 
zi/pretură); 

Modernizarea Chişinăului –  calea spre o capitală europeană

• Dezvoltarea municipiului conform Planului Urbanistic General pentru 
dezvoltare strategică pînă în anul 2025 şi conform tuturor celorlalte 
documente şi studii de modernizare, eficientizare şi dezvoltare durabilă a 
municipiului Chişinău;

• Asigurarea unui grad mai înalt de securitate a cetăţenilor prin 
descentralizarea poliţiei, dotarea acesteia cu unităţi de transport şi 
echipamente noi, crearea unei reţele de supraveghere video a traficului, 
securizarea zonelor izolate;

• Creşterea numărului de corpuri de iluminat pînă la 60 000 de unităţi şi 
eficientizarea consumului de curent pe bază de tehnologii noi, 
implementarea unui sistem modern de iluminat decorativ – artistic;

• Elaborarea şi implementarea proiectului de reconstrucţie, reabilitare şi 
amenajare “Noua înfăţişare a centrului istoric”, pentru protejarea şi 
conservarea monumentelor de arhitectură; 

• Continuarea susţinerii şi finanţarea suburbiilor municipiului Chişinău, 
pentru reducerea decalajului dintre condiţiile de viaţă de la sat şi oraş;

• Continuarea amenajării locurilor de parcare, amenajarea a 5 000 locuri 
de parcare prin concesionarea serviciului în baza studiului de fezabilitate 
existent, expunerea la licitaţie a loturilor pentru construcţia parcărilor 
supraetajate;

• Continuarea programului de amenajare a locurilor de joacă pentru 
copii (cel puţin 200 locuri de joacă);

• Continuarea programului de extindere a reţelelor de apeduct şi 
canalizare în municipiu pînă la atingerea gradului de conectare de 100%;

• Punerea în practică a strategiei de management integrat a deşeurilor 
pentru reciclarea sticlei, plasticului, hîrtiei etc. şi protejarea mediului 
înconjurător;

• Amenajarea albiei rîului Bîc şi transformarea zonei adiacente în zonă de 
agrement; 

• Continuarea amenajării parcului “Valea Morilor”(etapa a 3-a), 
elaborarea de proiecte pentru parcurile ”La Izvor”, “Rîşcani”, “Alunelul”, 
“Valea Trandafirilor”; 

• Reconstrucţia liceului municipal sportiv;
• Aprobarea şi implementarea planului de reconstrucţie şi sistematizare a 

pieţii centrale, cu păstrarea integrală şi creşterea numărului locurilor de 
muncă a comercianţilor şi producătorilor; 



• Continuarea programului de investiţii capitale: apeducte, canalizare, 
gazoducte, reparaţii etc. 

• Continuarea programului de înlocuire a containerelor de acumulare a 
deşeurilor de tip sovietic pe containere de tip european; 

• Construcţia adăpostului pentru cîinii maidanezi;
• Modernizarea principalelor regii S.A. “Apă Canal”, S.A “Termocom”; 
• Optimizarea traficului

Continuarea programelor de protecţie socială

• Acordarea compensaţiilor pentru achitarea agentului termic păturilor 
social – vulnerabile în oraş şi suburbii; 

• Acordarea de ajutoare sociale pentru achitarea călătoriei în transportul 
public - 70 lei/persoană/lună şi a întregului pachet de servicii şi ajutoare 
sociale existent în oraş şi suburbii;

Dorin Chirtoacă are soluţii la problemele Chişinăului

Dorin Chirtoacă poate rezolva aceste probleme


