PROGRAM DE ADMINISTRARE
A MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
2019-2023

Candidat pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău

PROGRAMUL DE ADMINISTRARE
A MUNICIPIULUI E MENIT SĂ TRATEZE
3 PROBLEME FUNDAMENTALE,
CARE AFECTEAZĂ PREZENTUL ȘI AMENINȚĂ
VIITORUL CHIȘINĂULUI.
EXODUL
Azi oamenii pot alege ușor unde vor să
trăiască.
Statisticile arată că peste 1 milion de
moldoveni au ales deja să trăiască în
afara Republicii Moldova.

Nemulțumirea oamenilor de lucrul
Tinerii aleg să trăiască în localități mai
autorităților din Chișinău, de modul în bine administrate, cu mai puțină corupție,
care orașul a fost administrat, amplifică și unde găsesc condiții mai bune pentru
intenția de plecare, în mod deosebit, în a-și întemeia familii și construi case.
rîndul tinerilor.

ECONOMIA PRIMITIVĂ ȘI NECOMPETITIVĂ
A MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Economia municipiului este funda- realizare personală și de cîștig suficient.
mentul viitorului.
Multe domenii actuale populare în rînEconomia Chișinăului este necompe- dul tinerilor practic lipsesc. În Chișinău
titivă și nu oferă tinerilor posibilități de sunt puține oportunități de angajare pen-

tru tineri cu un salariu motivant, perspective de creștere profesională, siguranță
și stabilitate socială, fapt care-i determină să meargă la muncă în afara țării.

DEZBINAREA SOCIALĂ PROFUNDĂ
Locuitorii Chișinăului și, în genere, ai
Moldovei, au fost și sunt atacați de politicieni cu mesaje radicale.
Avem zeci de subiecte mici care ne
dezbină.
Dar avem mii de probleme mari, care
ne unesc.
Sunt probleme acumulate de zeci de
ani, care zilnic afectează viața familiilor
noastre.

Chișinăul trebuie să fie localitatea Oamenilor Uniți de un obiectiv comun mare
- să transformăm împreună Chișinăul în
Orașul unde toți vrem să trăim!
Municipiul are nevoie de management
eficient, focusat pe nevoile locuitorilor.
Pe platforma primăriei nu trebuie să
existe lupte – doar polemici despre cum
putem îmbunătăți viața oamenilor azi și
dezvolta orașul mîine.

Doar aceste subiecte trebuie să ajungă
pe agenda primăriei, iar procesul decizional trebuie să fie transparent.
Primăria trebuie să fie în stare să aibă
grijă de pensionari, de păturile socialvulnerabile și să nu scape din vedere nicio oportunitate de a construi orașul în
care tinerii au totul pentru crearea familiilor și dezvoltarea personală.

Cred că primarul Chișinăului trebuie să lucreze concentrat și
să ia decizii care transformă municipiul în orașul viitorului.
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Programul de administrare pe care îl propunem chișinăuienilor are la bază 5 documente
strategice care vor sistematiza dezvoltarea municipiului și 5 programe prioritare
CINCI DOCUMENTE STRATEGICE CARE VOR STA LA BAZA VIZIUNII DE
DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CHIȘINĂU:

Concepția de dezvoltare durabilă a municipiului Chișinău.
Va fi elaborat și aprobat în termen de 6 luni după învestirea în funcția de primar general.

Planul Urbanistic General.
Va fi elaborat și aprobat în termen de un an și jumătate.

Planul de mobilitate urbană durabilă.

Document de planificare strategică în dezvoltarea infrastructurii rutiere și pietonale, transportului public și privat, organizarea parcărilor și crearea infrastructurii pentru bicicliști. Va fi elaborat și aprobat în termen de doi ani și jumătate.

Harta investițională a Chișinăului.
Va fi elaborată și aprobată în termen de un an și jumătate.

Conceptul de reabilitare a zonei istorice a orașului.
Va fi elaborat și aprobat în termen de un an și jumătate.

Împreună cu echipa am elaborat o viziune de dezvoltare a Chișinăului pe termen lung. Aceasta va fi ajustată
odată cu aprobarea documentelor strategice menționate mai sus. Documentul integral poate fi găsit pe pagina web: ionceban.md

ADMINISTRAT EFICIENT
PENTRU TOȚI, PENTRU TINE.
CHIȘINĂU oraș transparent

CHIȘINĂU fără corupție

Deciziile primăriei, planurile de activitate ale direcțiilor
vor fi adoptate transparent și publicate pe pagina web a
primăriei.

Pînă în 1 ianuarie 2021 va fi lansat sistemul electronic care
va funcționa în baza principiului ”Ghișeul unic”. Oamenii
și agenții economici nu vor mai sta la coadă și vor putea
monitoriza în timp real etapele de soluționare a cererilor.

Va fi consultată opinia societății civile în problemele
strategice ale municipalității. Pînă în luna martie 2020
vor fi instituite consilii de experți în toate domeniile de
activitate a municipalității.

Vor fi eliminate toate schemele de corupție. Pentru
fiecare poziție managerială vor fi elaborați indicatori
de performanță personală. Evaluarea managerilor va fi
realizată trimestrial, rapoartele vor fi făcute publice.

Va fi elaborat și implementat sistemul ”Casa
electronică” prin intermediul cărui, fiecare locatar se va
informa despre lucrările de reparație planificate în blocul
și cartierul său, graficul de conectare și deconectare a
agentului termic, sistări de aprovizionare cu apă, curent
electric, gaze naturale, activități ale asociației de locatari
și alte acțiuni care țin de gestionarea blocului.

Toate achizițiile primăriei vor fi făcute electronic.
Va fi efectuată inventarierea totală a proprietății municipale
și clasificate toate zonele verzi ale orașului în termen de 6
luni, va fi creat registrul electronic al tuturor parcurilor și
spațiilor verzi.

În fiecare lună se vor desfășura ședințe în teritoriu cu
participarea primarului general, pretorului de sector
și primarilor din suburbii. De soluționarea fiecărei
probleme în parte va fi responsabil un funcționar
concret care va purta răspundere personală și va
raporta despre lucrul efectuat.

PRIMĂRIA fără politică
Primăria Chișinău va fi locul specialiștilor profesioniști,
indiferent de simpatiile politice.
Nu vor fi admise polemici politice pe platforma primăriei.

Va continua să funcționeze sistemul electronic ”City
report”. Paginile web ”petiția.md” și ”decide.md” vor
deveni un mecanism constant de interacțiune între
aparatul primăriei și cetățeni.

În termen de 1 an va fi aprobat planul de dezvoltare
instituțională a primăriei și pusă în aplicare o nouă structură.
Primăria Chișinău va fi o platformă care soluționează
exclusiv problemele chișinăuienilor.
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ORAȘ CONFORTABIL
PENTRU TOȚI, PENTRU TINE.
DRUMURI ȘI TROTUARE

TRANSPORT PUBLIC

Anual va fi elaborat și realizat un plan de reparație
curentă și capitală, dar și de exploatare și întreținere a
infrastructurii rutiere și trotuarelor.

Timp de 4 ani va fi renovat și dezvoltat parcul de
troleibuze și autobuze cu unități dotate complex
pentru confortul pasagerilor, inclusiv aer condiționat și
sisteme necesare pentru persoane cu nevoi speciale.

Vor fi licitații publice transparente pentru dreptul de
a executata reparația și reconstrucția drumurilor și
trotuarelor, dar și verificarea specializată a calității
executării lucrărilor. În contractele de executare a
lucrărilor va fi stipulată clauza de reparare a carențelor
din contul executorului.

Vor fi create benzi speciale, destinate transportului
public, și ”buzunare” pentru a nu bloca traficul.
Transportul public va circula în strictă conformitate cu
orarul.
Va fi implementat sistemul de tichet unic pentru toate
tipurile de transport public.

Timp de 4 ani vor fi reparate toate pasajele subterane
pietonale, reparate și aduse în conformitate cu
cerințele de securitate parapetele de protecție a
pietonilor;
Vor fi efectuate la timp și calitativ lucrările de marcaj
rutier și instalarea indicatoarelor rutiere.

Toate autorizațiile de construcție emise cu
abateri vor fi anulate. Nu voi admite nicio
construcție contrar standardelor de urbanism. Informația despre măsurile pe care le
voi întreprinde poate fi consultată pe pagina
web: ionceban.md
Programul de administrare a municipiului Chișinău, dar și raportul de activitate le găsiți pe pagina web: ionceban.md
—3—

PARCĂRI

BLOCURI ȘI CURȚI AMENAJATE

ÎN PATRU ANI
Vor fi reparate capital și termoizolate 400 de blocuri
locative.
Vor fi reparate sau schimbate după necesitate 400 de
ascensoare noi.
În termen de 3 ani vor fi construite parcări la toate
intrările în oraș cu acces la transportul public.

Vor fi date în exploatare cel puțin 500 de terenuri
de joacă noi. Toate terenurile vechi vor fi reparate și
reamenajate.

În termen de 4 ani vor fi construite parcări multietajate
în fiecare sector.

Vor fi instalate 600 de terenuri de fitness și sport în
fiecare curte.

Vor fi create parcări municipale în zonele aglomerate
ale Chișinăului.

Vor fi construite 40 de stadioane multifuncționale.

Va fi creată o întreprindere municipala pentru
gestionarea parcărilor.

Vor fi create orășelele pentru copii în fiecare sector al
municipiului
Va fi elaborat și determinat planul de stabilire a
hotarelor lotului pentru blocuri de locuit cu multe nivele.

TRAFIC

PARCURI. SCUARURI. ZONE VERZI.

Toate parcurile, scuarurile și zonele verzi vor fi
amenajate.
Va fi curățită și amenajată albia rîului Bîc.
Vor fi reparate și repuse în funcțiune 4 havuzuri.

Timp de un an și jumătate va fi definitivat proiectul
Centurii Chișinăului și vor începe lucrările.

Vor fi curățate și amenajate toate lacurile din raza
orașului.

Va fi elaborat un plan de extindere a străzilor MiorițaGrenoble, Studenților, Doina, Muncești, Transnistriei –
Industrială pentru circulația transportului extraurban.

Vor fi amenajate aleile pietonale din sectoarele
Chișinăului.

Timp de 4 ani va fi reconstruită strada Albișoara cu
prelungire la strada Mesager și ieșire la șoseaua
Balcani.

Va fi instituit control municipal asupra curățeniei în
oraș. Vor fi aplicate amenzi entităților și persoanelor
care nu respectă regulile de salubrizare.

Timp de un an va fi elaborat proiectul de prelungire a
străzii Mircea cel Bătrîn pînă la strada Bucovinei și vor
fi începute lucrările.

Va fi revizuit proiectul și finalizată
construcția stației de epurare. Mirosul urît
va dispărea definitiv din capitală.

Va fi elaborată o schemă de restricție a circulației prin
oraș a camioanelor de mare tonaj.
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PENTRU TOATE FAMILIILE,
PENTRU FAMILIA TA.
INVESTIȚII ÎN COPII

Vor fi date în exploatare 20 de grădinițe noi.
Vor fi deschise 100 de grupe noi în instituțiile preșcolare.

Va fi asigurată alimentarea calitativă a copiilor în
instituțiile de învățămînt preșcolar și școlar.
Vor fi livrate în școli laboratoare moderne și
echipamente sportive.

Vor fi create grupe de creșă.
Vor fi deschise grupe cu program prelungit.

Va fi extinsă și modernizată rețeaua cercurilor și
secțiilor sportive, centrelor de dezvoltare.

Va fi perfecționat sistemul de înregistrare on-line în
grădinițe.

Niciun copil nu va fi lăsat în stradă.

SUSȚINEREA FAMILIEI

SUSȚINEREA PERSOANELOR
CU NEVOI SPECIALE

Va fi implementat programul municipal de suport al
tinerilor pentru procurarea sau construcția locuințelor.
În baza parteneriatului public privat va fi elaborat
programul de locuințe accesibile pentru tinerii
specialiști care prevede construcția blocurilor de tip
garsonieră și oferirea în chirie la preț accesibil pentru
tinerii specialiști și familiile tinere.
Toate familiile social-vulnerabile vor primi suport
financiar la nașterea copiilor. Indemnizația unică va
crește și toate familiile în care se naște al treilea și
următorii copii vor putea să beneficieze de această
indemnizație.

Va fi elaborat programul de incluziune a persoanelor
cu necesități speciale.

Va fi extins programul de asigurare cu produse lactate
gratuite în primul an de la nașterea copilului, inclusiv și
pentru familiile din suburbii.

Va fi pus în aplicare programul de stimulare a agenților
economici rezidenți municipali pentru implementarea
programului ”Șanse egale” în angajare în cîmpul muncii
a persoanelor cu nevoi speciale.

Vor fi amenajate rampe de acces în toate instituțiile
publice municipale.

Vom majora compensația la plata chiriei pentru tinerii
specialiști, angajați în instituțiile publice bugetare
municipale.

Va fi instituit consiliul pentru problemele persoanelor
cu nevoi speciale.
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PROTECȚIA SOCIALĂ
A PERSOANELOR NEVOIAȘE

80 000 de persoane cu venituri mici vor primi ajutor în
ajun de sărbători.
Va fi triplat numărul persoanelor care vor beneficia de
serviciile cantinelor sociale.
Va fi extinsă rețeaua de centre și servicii sociale
pentru categoriile cele mai vulnerabile ale populației
capitalei, prioritar pentru pensionari și persoane cu
nevoi speciale.
În parteneriat cu agenții economici va fi implementat
programul „CARTELA SOCIALĂ”, prin care persoanele
aflate în dificultate vor beneficia de reduceri la produse
farmaceutice și alimentare.
Vom crește pînă la 40 000 numărul de persoane
care vor beneficia de ajutor material pentru situațiile
excepționale personale.

ORAȘ AL OPORTUNITĂȚILOR
PENTRU TOȚI, PENTRU TINE
Va fi creată Agenția de Dezvoltare a Chișinăului, misiunea căreia va fi atragerea investițiilor și crearea locurilor
de muncă stabile și bine plătite în municipiul Chișinău.

Va fi elaborat și pus în aplicare programul pentru suportul
start-up-urilor.
Va fi creat Departamentul pentru dezvoltarea turismului și a
industriei.

Va fi elaborată lista activelor destinate parteneriatelor
public-private.

În baza unui parteneriat public-privat, va fi dată în exploatare
o întreprindere pentru reciclarea completă a deșeurilor.

Vor fi inițiate negocieri între Primăria Municipiului
Chișinău și companiile mari tehnologice care au oficiile
în statele vecine.

SMART CHIȘINĂU
PENTRU TOȚI, PENTRU TINE.

Va fi implementat un concept de transformare a
Chișinăului într-un „oraș smart”.
Vor fi puse în aplicare soluții tehnologice inteligente pentru fluidizarea traficului rutier.

Va fi implementată aplicația ”City Report”, prin care
oamenii vor transmite către primărie sesizări privind
diverse probleme.
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Chișinăul este Capitala țării de care trebuie să fim mîndri.
Chișinăul este Casa tuturor etniilor și culturilor.
IUBIM CHIȘINĂUL ȘI VREM SĂ PROSPERE.

BIOGRAFIE
Născut pe 30 iunie 1980, în Chișinău.
Căsătorit, doi copii.
STUDII: În domeniul administrației de stat
2019 - doctorand în Administrație Publică, РАНХИГС,
Moscova, Federația Rusă.
2018- prezent, masterand, Școala de Administrare din
Berlin.
2016-2019, stagieri: Școala Națională de Administrare pe
lîngă prim-ministrul Republicii Franceze. Colegiul Regal,
Institutul pentru Guvernare, Londra, Marea Britanie.
2015 – 2018, Academia de Administrare Publică pe lîngă
președintele Federației Ruse. Specialitatea – Administrare
de stat și municipală, Moscova, Federația Rusă.
2002 – 2003, Universitatea Tehnică din Moldova,
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.
Diplomă de magistru.
1997 – 2002, Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea
de Matematică și Informatică, Diplomă de licență.

ACTIVITATE PROFESIONALĂ:
Februarie 2019 – prezent, deputat, vicepreședinte al
Parlamentului Republicii Moldova.
2016 – 2018, consilier prezidențial pentru politica
internă. Secretar, purtător de cuvînt al Președintelui
Republicii Moldova.
2015 – 2019, consilier municipal, președinte al fracțiunii
PSRM în Consiliul Municipal Chișinău.
2011 – 2015, deputat în Parlament (legislatura a XIX-a
și XX-a), inclusiv vicepreședinte al Comisiei cultură,
educație, cercetare, tineret, sport și mass-media;
2009 – 2011, Parlamentul Republicii Moldova.
Consultant, șef al cabinetului vicepreședintelui
Parlamentului.
2008 – 2009, Guvernul Republicii Moldova. Șef al
secretariatului comisiei naționale pentru integrare
europeană.
2005 – 2008, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul
Educației, Tineretului și Sportului, șef direcție programe
pentru tineret, viceministru al Educației, Tineretului și
Sportului.
2004 – 2005, Aparatul Președintelui Republicii Moldova,
consultant principal, domeniul politica internă.
2002 – 2004, Rețeaua Informațională a Guvernului,
director al departamentului proiecte, vicedirector.
2000 – 2002, Primăria mun. Chișinău, elaborare,
coordonare proiecte și programe, domeniul social.
LIMBI STRĂINE: Rusa, Engleza, Franceza

ANGAJAMENTUL PUBLIC
SEMNAT ÎN FAȚA
LOCUITORILOR CAPITALEI

