
 

 

 

 
 

  

 

 

          

 

 

      Scopul nostru este să transformăm municipiul Chișinău într-o capitală      

     curată, modernă și comfortabilă pentru toţi locuitorii săi, respectând  

      principiile de dezvoltare durabilă.       

 
1. Combaterea corupţiei în sistemul de administrare a municipiului 

 Reevaluarea angajaţior din cadrul primăriei. Angajarea specialiştilor în bază de 

concurs transparent, cu implicarea obligatorie a societăţii civile și reprezentanților 

minorităților naționale. Criteriul de evaluare principal este profesionalismul şi nu 

apartenenţa politică! 

 Angajarea Vice-primarilor şi pretorilor în baza de concurs public transparent, cu 

implicarea societăţii civile și reprezentanților minorităților naționale. Criteriul de 

evaluare principal este profesionalismul şi nu apartenenţa politică! 

 Votarea urgentă a Planului Urbanistic General, care va oferi viziunea clară despre 

aspectul municipiului şi va diminua corupţia actuală din administraţia municipiulu 

 Raport public anual al Primarului General, al Pretorilor de sectoare, al Şefilor de 

direţie a primăriei municipiului Chişinău şi a Consiliului Municipal.         

 Testarea obligatori la poligraf a funcționarilor primăriei  

 

2. Chişinău – capitală ecologic echilibrată 
 Soluţionarea problemei managementului deşeurilor solide din municipiul Chişinău 

şi suburbii (colectarea, depozitarea şi reciclarea deşeurilor).  

 Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare a municipiului 

Chişinău şi extinderea lui în regiunile unde nu există. 

 Reabilitarea staţiei de epurare a municipiului Chişinău şi soluţionarea problemei 

epurării apelor uzate din suburbii 

 Promovarea şi integrarea transportului ecologic în municipiul Chişinău, care va 

diminua emisiile de CO2 şi va contribui la îmbunătăţirea calităţii aerului. 

 Soluţionarea problemei poluării râului Bîc şi lansarea procesului de reabilitarea şi 

amenajare a râului pentru crearea unei zone verzi de recreere pentru cetăţeni 

 Conservarea şi extinderea spaţiilor verzi din municipiu şi suburbii. 

 Crearea pistelor pentru biciclişti civilizate, cu respectarea normelor de securitate în 

trafic pentru biciclişti, pietoni şi şoferi. 

 Implementarea programului de eficienţă energetică a blocurilor locative şi 

clădirilor administrative din municipiu. 

 

3.  Economie şi buget 
 Dezvoltarea parteneriatelor publice-private în domeniile de administrare a 

municipiului, inclusiv a suburbiilor (managementul  deşeurilor, managementul apelor, 

eficienţă energetică, etc.) 

 Atragerea investiţiilor externe în domeniile administrate de municipiu şi în suburbii 

 Crearea parcurilor industriale 

 Optimizarea cheltuielilor administrative a primăriei 

 Înlocuirea mașinilor de serviciu cu biciclete sau folosirea transportului public. 

 

4. Procesul decizional 
 Respectarea cu stricteţe a Legii nr 239 privind transparenţa în procesul decizional prin 

publicarea proiectelor de decizii şi organizarea consultărilor publice în termenii 

prevăzuţi de lege. 

 Publicarea pe site-ul primăriei a tuturor autorizaţiilor şi certificatelor de urbanism 

eliberate, din momentul eliberării în termen de maxim 15 zile calendaristice. 

 Organizarea unei boxe fizice în cadrul primăriei şi preturilor, cât şi a unei virtuale, 

utilizând instrumentele IT, pentru sugestii şi reclamaţii parvenite de la cetăţeni. 

 Desfășurarea lunară a ședințelor CMC, pentru a evita acumularea a mai mult de 30-50 

întrebări pe ordinea zi și pentru a face din Consiliu un organ în care se discută și se 

dezbate viitorul Chișinăului. 

 Crearea unui organ consultativ a Consiliului Municipal şi a administraţiei Primăriei 

municipale, din care să facă parte cetăţeni  interesaţi, membrii societăţii civile, foşti 

membri CMC, foşti primari, reprezentanţi a instituţiilor de învăţământ, reprezentanţi 

ai agenţilor economici. 

 Asigurarea funcționalității Consiliului Municipal Chișinău prin oferirea pe bază de 

concurs a funcțiilor de vice-primar, pretori,  șef de direcții la toate fracțiunile din 

CMC, inclusiv și candidaților din cursa electorală pentru funcția de primar. 

 Prezentarea raportului pe activitate a primarului la fiecare 6 luni, pretorii și șefii de       

       servicii – la 3 luni. 

 Depolitizarea activității primăriei 

 

5. Cooperarea cu societatea civilă 
 Implicarea cadrelor didactice și a studenților din instituțiile de învățământ din 

Chișinău în soluționarea problemelor din municipiu. 

 Crearea unui organ consultativ în cadrul primăriei cu participarea foștilor primari, 

specialiști, reprezentanților societății civile, minorități și a altor forțe, care sunt pentru 

binele orășenilor. 

 

www.greenparty.md 

www.facebook.com/PartidulVerdeEcologist 

www.twitter.com/Green_party_md 

 


