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Programul electoral al lui Teodor Cârnaț

Stimați cetățeni,

Sunt  candidatul  care  crede  că  votul  nu  trebuie  să  fie  o  lozincă,  ci  un  drept  liber  exprimat, 
neinfluențabil și incorupt.

Sunt candidatul care crede că e nevoie de o schimbare profundă în capitală, după atâția ani de 
stagnare și fărădelege.

Sunt Unicul candidat care declară sus  și responsabil că,  dacă în primii 2 ani de mandat de 
Primar  General  al  mun.  Chișinău,  nu  voi  implementa  cel  puțin  50% din  ceea  ce  am 
promis, îmi dau demisia, cu scuzele publice, dar și cu promisiunea că nu voi mai candida la 
nici o altă funcție publică!

De aceea, mai jos faceți cunoștință cu Programul nostru, care spre deosebire de altele nu este 
unul populist, ci unul realist și realizabil, și care pornind de la experiența mea și ținând cont de 
contextul economico-social, să asigure prosperitatea și respectul pentru toate persoanele.

1. Chișinău – oraș fără trafic și cu drumuri europene

• Construcția a două artere  Sky Way (sistem de transport feroviar suspendat) pe direcția 
Aeroport  –  Strășeni  și  Ialoveni  –  Vadul  lui  Vodă,  cu  perspectivă  de  ramificare  în 
următorii ani.

• Dezvoltarea transportului ecologic (biciclete mecanice, motorete electrice  și automobile 
cu tracțiune electrică, accesibile tuturor contra unei plăți simbolice). În acest sens, vor fi 
construite cca 100 km de piste pentru transport ecologic și 50 stații pentru alimentarea 
transportului electric în primii 2 ani.

• Finalizarea  construirii  drumului  de  ocolire  a  orașului (de  centură);  construirea  de 
intersecții-denivelate în punctele cu circulație intensivă; construirea de parcări gratuite 
la intrările în capitală pentru transport privat, timp de 4 ani.

• Scoaterea  treptată  din circuit  a transportului  public  municipal  mai  vechi  de 10 ani  și 
achiziționarea a 100 de autobuze și 100 de troleibuze.

• Suburbiile conectate infrastructural, inclusiv prin transport public municipal.
• Parcări cu plată accesibile în toate sectoarele municipiului Chișinău.
• Renovarea,  marcarea  și  trasarea  tuturor  străzilor din  municipalitate,  inclusiv 

renovarea tuturor pasajelor subterane și iluminarea acestora; semaforizarea intersecțiilor 
cu risc sporit.

• Transport public gratuit pentru toți elevii și studenții mun. Chișinău.

2. Chișinău – oraș curat și sănătos

• Construirea  unei  uzine  eco de  prelucrare  a  deșeurilor  cu cele  mai  noi  tehnologii  (în 
primii doi ani de mandat).

• Finalizarea reconstrucției stației de epurare.
• Evaluarea stării ecologice a litoralului râului Bîc, cât și reabilitarea acestuia.
• Amplasarea în toată municipalitatea a 5000 tomberoane și supravegherea ca acestea să 

fie descărcate regulat și la necesitate. Sortarea deșeurilor se va finaliza cu reutilizarea lor.
• Plantarea a cel puțin 1000 copaci anual și amenajare cu flori decorative multianuale.
• Implementarea serviciilor de curățare a străzilor la nivel modern și în mod intensiv.
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3. Chișinău – oraș transparent

• Implementarea  sistemului  de  management  a  calității  ISO-9001 în  cadrul  Primăriei 
municipiului Chișinău și în toate instituțiile subordonate acesteia.

• Reducerea  cheltuielilor  de  întreținere a  aparatului  Primăriei  și  a  instituțiilor 
subordonate acesteia cu 50%.

• Evaluarea tuturor funcționarilor ai aparatului Primăriei  și a instituțiilor subordonate 
acesteia prin prisma integrității și a profesionalismului în primele 100 de zile.

• Ridicarea salariilor  cu 100% ale  tuturor  funcționarilor  din aparatul  Primăriei  și  ale 
instituțiilor subordonate acesteia.

• Reevaluarea salariilor  conducerii tuturor  întreprinderilor  municipale  prin  reducerea 
acestora cu până la 100%.

• Organizarea de  referendumuri obligatorii pe probleme majore de interes local, atunci 
când Primarul și Consiliul Municipal nu ajung la o înțelegere.

• Accesibilitatea informației  cu privire la realizarea bugetului municipal  și  a activității 
Consiliului și a Primarului General.

• "Totul într-un singur loc" – vom deschide puncte, astfel încât fiecare locuitor în 10 
minute distanță de la casa sa, să poată beneficia de servicii municipale prompt și calitativ 
(primirea cererilor la diferite utilități, depunerea informației cu privire la impozitele pe 
proprietate,  posibilitatea  de  a  face  diverse  plăți,  asistență  de  specialitate  în  diferite 
domenii etc.).

• Crearea pe lângă Primarul General a Consiliilor Consultative specializate: al tineretului, 
al pensionarilor, al veteranilor, al oamenilor de afaceri ș.a. pe bază de voluntariat.

4. Chișinău – oraș educațional

• Ridicarea calității educației de la creșă până la postdoctorat.
• Interzicerea colectării taxelor suplimentare în instituțiile de învățământ.
• Construirea de  anexe modulare la grădinițele existente care vor permite tehnic, locuri 

suplimentare pentru copiii chișinăuienilor.
• În primii doi ani de mandat, va fi construită  o bibliotecă transparentă de 3000 mp, 

deschisă 24h, cu acces gratuit.
• Mic  dejun  gratuit elevilor  și  studenților,  dar  și  tuturor  angajaților  instituțiilor  de 

învățământ.
• Crearea  "Școlii viitorilor părinți", prin dezvoltarea sectorului asociativ  și  alocarea a 

unei părți bugetare pentru aceasta.
• Crearea  condițiilor  optime  pentru  practicarea  sportului,  inclusiv  prin  deschiderea 

megacentrelor de sport gratuite, promovând talentele și sportul masiv.

5. Chișinău – oraș angajator atractiv

• Evaluarea tuturor instituțiilor de învățământ superior prin prisma cererii și ofertei de 
pe piața muncii, iar prioritate va avea inovația și cerințele consumatorului.

• Atragerea investițiilor în susținerea afacerilor mici și mijlocii și crearea a cel puțin 5000 
de locuri de muncă noi și bine plătite.
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• Crearea  condițiilor  atractive  pentru  investitorii  străini  și  a  diasporei,  inclusiv  prin 
reducerea birocrației și oferirii de facilități fiscale.

• Implementarea  de  politici  publice  ce  ar  ajuta,  în  special,  vârstnicii,  persoanele  cu 
necesități speciale, tinerii, mamele singure etc.

Stimați cetățeni, la urna de vot atât un miliardar, cât și un șomer au aceeași putere! E 
modalitatea noastră adevărată de a ne exprima opinia și de a contribui la viitorul țării 
noastre! Și țineți minte că, în realitate, a nu vota nu este un protest, ci este o predare!
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