
PROGRAM ELECTORAL
al candidatului independent la funcţia de consilier în CMC, Mihai Severovan

Stimate Prietene,

Eu,  Mihai  Severovan,  candidat  independent  la  funcţia  de  consilier  în  Consiliul  Municipal 
Chişinău,  sunt  gata  să  ajut  cu  experienţa  mea,  profesionalismul  meu  şi  spiritul  gospodăresc 
format în decursul activităţii mele de la funcţia de muncitor, inginer, primar general de Chişinău 
şi până la cea de ministru al construcţiilor şi gospodăriei comunale.

Ceea ce-mi propun spre realizare demonstrează o dată în plus ataşamentul meu faţă de Chişinău.

I. Instituţii de  învăţământ.

• Continuarea  iniţiativei  personale  din  2011 privind  achiziţionarea  de  carte  pentru  şcoli, 
licee, grădiniţe;

• Implementarea unui proiect special de reparaţie capitală a şcolilor, liceelor, grădiniţelor şi 
înzestrarea cu utilajul necesar în decursul a 2 ani;

• Majorarea salariilor cadrelor didactice;
• Majorarea alocaţiilor pentru raţia alimentară a copiilor şcolarizaţi;
• Deschiderea de noi grădiniţe. Înzestrarea bazei tehnico-didactice şi susţinerea materială a 

personalului din grădiniţe (dădace, educătoare, metodiste);
• Creşterea gradului de securitate a copiilor în grădiniţe şi şcoli.

II. Servicii sociale şi medicale.  

• Oferirea din bugetul  municipal  a unui  ajutor  financiar  unic  familiilor  tinere  la  naşterea 
primului copil - de 2000 lei  şi de 3000 lei – la naşterea celui de al doilea copil;

• Înzestrarea cu utilaj a policlinicelor, spitalelor şi instituţiilor sociale din mun. Chişinău;
• Crearea unor centre medicale de reabilitare pentru cetăţenii participanţi la cel de al doilea 

război mondial, la conflictul din Transnistria, Afganistan şi avaria de la Cernobîl; precum 
şi pentru alte categorii de invalizi şi pensionari;

• Acordarea burselor de studii pentru copiii din familiile defavorizate.

III. Servicii comunale.

• Reducerea tarifului la energia termică şi acordarea subvenţiilor de până la 60% pentru plata 
facturilor la căldură familiilor cu venituri de până la 1800 lei/ acordarea subvenţiilor pentru 
sezonul rece populaţiei din suburbii;

• Reducerea cheltuielilor la producerea şi transportarea energiei termice şi apă potabilă;
• Implementarea  unui  program  municipal  în  parteneriat  public  privat  de  conservare  a 

energiei termice/ termoizolare a blocurilor locative;
• Reabilitarea (reparaţia capitală) fondului locativ învechit (de tip хрущчевка, cămine) prin 

lucrări  de consolidare  a  clădirilor  uzate  fizic,  moral,  şi  care  prezintă  pericol  în  caz  de 
cutremur;

• Atragerea investiţiilor în reconstrucţia staţiei de epurare a apelor de canalizare.



IV. Străzi şi transport public.

• Revenirea la metoda de spălare a străzilor în orele de noapte.
• Continuarea  atragerii  investiţiilor  şi  a  fondurilor  europene  în  reabilitarea  infrastructurii 

drumurilor,  crearea  de  noi  căi  de  acces  şi  extinderea  suprafeţei  carosabile  în  oraş  şi 
comune;

• Realizarea marcajelor de semnalizare rutieră (zebre, linii) pe partea carosabilă în fiecare 
sezon şi majorarea securităţii cetăţenilor în trafic;

• Revenirea la transport gratuit pentru pensionari şi studenţi;
• Modernizarea şi optimizarea circulaţiei transportului public urban;
• Organizarea reţelei de parcări a transportului;
• Introducerea în sistemul de transport public a tramvaiului.

V. Securitatea cetăţeanului.

• Înzestrarea poliţiei municipale cu echipament necesar exercitării atribuţiilor de funcţie;
• Instalarea unui sistem de securitate prin monitorizare video a zonelor  de odihnă şi spaţiilor 

greu accesibile.

VI. Suburbiile din municipiul Chişinău.

• Majorarea  esenţială  a  alocaţiilor  din  bugetul  municipal  în  suburbii  pentru  dezvoltarea 
reţelei de apeduct, canalizare şi drum;

• Atragerea investiţiilor în suburbii pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;
• Stimularea creării noilor locuri de muncă;
• Dezvoltarea infrastructurii social-culturale (grădiniţe, şcoli, case de cultură, biblioteci);
• Asigurarea cu transport a fiecărei comune conform necesităţilor localnicilor.

VII. Spaţiile verzi şi zonele de agrement.

• Amenajarea spaţiilor verzi conform standardelor din capitalele europene;
• Organizarea şi dezvoltarea locurilor de odihnă;
• Curăţarea şi amenajarea lacurilor din mun. Chişinău;
• Elaborarea  şi  implementarea  cadastrului  spaţiilor  verzi  (ceea  ce  va  permite  revizuirea 

spaţiilor existente şi determinarea arborilor care prezintă un pericol public pentru cetăţeni; 
excluderea cazurilor de alergii prin frezarea plopilor şi plantarea arborilor ecologici).

Un adevărat profesionist - Mihai Severovan


