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10 viziuni pentru Chișinăul de mâine
01. Orașul inteligent
Dezvoltarea, treptată, a conceptului de "smart city", care înseamnă folosirea informațiilor și a
tehnologiilor moderne pentru optimizarea activității serviciilor municipale, evitarea
ambuteiajelor, modernizarea transportului public, reducerea consumului de energie, prevenirea
poluării. Nu în ultimul rând, un oraș inteligent și din punct de vedere arhitectural.

02. Orașul sigur
Modernizarea serviciilor de urgență, pentru a putea răspunde rapid și eficient atunci când este
necesar. Folosirea resurselor proprii și cooperarea cu MAI pentru a reduce nivelul
infracționalității. Siguranța în școli și în preajma acestora.

03. Orașul copiilor
Renovarea și modernizarea instituțiilor de învățământ.
Asigurarea personalului necesar pentru educarea elevilor. Repararea și extinderea locurilor de
joacă. Demontarea terenurilor de joacă vechi, care prezintă pericole pentru copii și înlocuirea lor
cu locuri de joacă și spații amenajate moderne.
Dezvoltarea cluburilor sportive, educative și de creație. Organizarea periodică a evenimentelor
culturale pentru copii în fiecare sector al orașului.

04. Orașul în suburbii
Dezvoltarea unui sistem modern de transport public între oraș și suburbii. Refacerea
infrastructurii sociale în comunele suburbane. Orașul și suburbiile trebuie să se dezvolte conform
unul plan de durată cu drumuri comunitare renovate, obiective sociale funcționale și eficiente.
Modernizarea suburbiilor prin crearea rețelelor de asigurare cu apă și canalizare.

05. Orașul în mișcare
Ambuteiajele înseamnă timp pierdut, costuri economice și mai multă poluare. Deblocăm traficul
prin soluții complexe, aplicate simultan: îmbunătățiri ale infrastructurii rutiere, sistem inteligent
de semafoare, un mai bun management al sensurilor unice, reducerea numărului de autovehicule
din zonele centrale prin dezvoltarea transportului public rapid și eficient.
Dezvoltarea unei infrastructure fiabile pentru activități sportive dinamice: piste pentru bicicliști,
alei pentru alergat.

06. Orașul curat
Refacerea stației de epurare și construcția neîntârziată a uneia noi.
Eficientizarea serviciilor de salubritate prin externalizare. Soluționarea problemei deșeurilor prin
construirea unei uzine de incinerare și co-incinerare, și a unei uzine de reciclare.
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07. Orașul verde
Reabilitarea parcurilor și a lacurilor din municipiu. Încurajarea folosirii unor alternative
ecologice pentru transport. Reducerea poluării industriale și a celei produse de șantierele de
construcții.
Scoaterea, în timp, a surselor de poluare în afara orașului; dezvoltarea transportului ecologic;
încurajarea utilizării automobilelor electrice prin dezvoltarea rețelei de alimentare, asigurarea
eficienței energetice.
Monitorizarea drastică a spațiilor verzi și stoparea oricăror tranzacții cu terenurile din parcurile
capitalei.

08. Orașul economic activ
Impulsionarea pieții muncii prin demararea lucrărilor de renovare și dezvoltare a infrastructurii.
Atragerea investitorilor locali și străini prin acordarea de facilități. Crearea condițiilor pentru
transformarea Chișinăului într-un hub regional profitând de poziționarea sa între Vest și Est și
de statutul Republicii Moldova de stat asociat la UE și membru al Parteneriatului Estic.

09. Orașul prietenos
Digitalizarea și optimizarea serviciilor Primăriei. Reducerea birocrației și introducerea seviciului
Ghișeul unic.
Transformarea capitalei într-un oraș prietenos pentru toți locuitorii și oaspeții municipiului,
pentru business și investitori interni și externi.

10. Orașul gospodărie
Refacerea piețelor exclusiv agro-alimentare. Eliminarea comerțului stradal cu produse agroalimentare prin asigurarea de spații adecvate.
Aplicarea unor standarde stricte de igienă și siguranță alimentară.
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