ACORD POLITIC
privind constituirea qi funcfionarea
Alianfei pro-europene pentru mun. Chiginiu

Prin prezentul Acord politic, plrfile semnatare:
PARTID(IL LIBERAL DIN MOLDOVA,
PARTIDUL POPULAR EUROPEAN DIN MOLDOVA,
PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT DIN MOLDOVA,
PARTIDAL DEMOCRAT DIN MOLDOVA
constituie Alianfa pro-europeani pentru mun. Chiginiu, denumit[ in
continuare Alianfi, conqtienti zdnd necssitatea asigurdrii unei administrdri
stabile gi eficiente la nivelul mun. Chigindu, bazatd pe coalizarea forfelor
politice pro-europene gi pro-democratice care au acces in Consiliul Municipal
Chisinau (CMC), dupd alegerile locale din l4 iunie 2015, stabilind organizarea,
mecanismele, principiile, priorit[1ile gi garanliile ei de funcfionare, pornind de
la urmitoarele deziderate
1.

2.

:

Sporirea ef,rcienfei managementului urban, implicarea locuitorilor in luarea
deciziilor despre urbd qi implicit a suportului acestora pentru schimb[rile
promovate, implementarea unor mdsuri care efectiv vor reduce discrelia
factorului uman, astfel prioritizAnd combaterea corup{iei

Atianfa consideri imperativd asigurarea unei majoritdli pro-europene qi proreformiste la nivelul CMC pentru a face posibild implementarea prioritalilor 9i
programului prevdzut de acest Acord,

3.

Eforturile Alianfei vor fi indreptate spre indeplinirea obiectivelor curente qi pe
termen mediu: implementdrii reformelor asumate in vederea creqterii rapide qi
semnificative a nivelului de trai gi confortului locuitorilor mun. Chigindu prin
asigurarea creqterii economice, atragerea investiliilor strdine qi crearea locurilor
de munci bine pldtite

4.

Principiile speciale in funclionarea Alianfei sunt:
- distribuirea clard qi asumarea responsabilitefi politice pentru domeniile

-

repartizate membrilor Alianfei in procesul guverndrii;
respectul pentru partenerii de Alianf6, increderea reciproc[ qi colegialitatea;
transparenfa, consensualitatea qi spiritul consultativ in luarea deciziilor;

promovarea Ei aprobarea necondilionatd politic a cadrului normativ
reformelor care fac obiectul Angajamentului pentru mun. Chigindu.
CMC.

I
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5.

Ra{iunea de constituire a Alianlei este determinati de aqteptdrile majoritblii
locuitorilor mun. Chigindu care au optat pentru opliunea pro-europeand a
municipiului, de necesitatea implementdrii a proiectelor iniliate gi de voinla
fermd a pdrfilor semnatare de a asigura stabilitatea qi ireversibilitatea cursului

pan6 b
urmitoarele alegeri locale ordinare, prin care sd creqtem increderea locuitorilor
municipiului in capacitatea de unitate qi cooperare a fo4elor politice proeuropene Ei pentru a asigura in Chiginiu gi localitdlile din suburbii un proces
de dezvoltare dinamicd, multilaterald gi durabild;

Chiginiu

6.

- capitali europeani, printr-o administrare eficientd

Constituirea unei majoritdli pro-europene este necesard. pentru interesele
municipiului, care revendicd urm[torul Angajament pentru mun. Chisindu:
Pentru orasul Chisiniiu:
Crearea de noi locuri de muncd prin dezvoltarea sectoarelor economiei in special in
ramurile: constructiilor, transportului, prest[rilor de servicii, comerf etc;
Renovarea fondului locativ gi a cladirilor publice prin accesarea finantarii BEI de circa 60
mln. euro, in prima etapd, continuarea finanfdrii pe termen lung pentru reabilitarea gi
izolarea termici a blocurilor locative, precum gi a cladirilor publice (gridinite, gcoli,
spitale etc), inclusiv programului de cregtere a eficientei energetice a blocurilor locative
"MOREEF" gi renovare a spatiilor de uz comun; Iar ca rezultat restructurarea getionlrii
fondului locativ
Repararea si modernizarea drumurilor: strazi principale, secundare, trotuare, amenajarea
pistelor pentru biciclisti etc;
Securizarea trecerilor de pietoni si cresterea gradului de securitate al pietonilor in
amsamblu;
Finalizarea reconstructiei strazilor: Vasile Alecsandri, Stefan cel Mare, Negruzzi, in
cadrul programului BERD, BEI si UE (prima etapa a proiectului), continuare cu strazile:
31 august, Tighina, Alexandru cel Bun (valoarea totala a proiectului fiind de 22 mln.
Euro;
Fluidizarea traficului si reconstructia nodurilor de transport: str. Calea Orheiului- str.
Studentilor; bd. Calea Iesilor - Albisoara (constructia strazii Mesager), ftnalizarca

constructiei bulevardului Mircea cel Batran (tronsonul str. Ion

Dumeniuc

str.

Bucovinei); str. Calea Basarabiei- str. Izmail;
innoirea completd a parcului de troleibuze gi autobuze pana in anul 2019, inclusiv
asamblarea troleibuselor;
Organizarea sistemului de parcare, conform strategiei elaborate, continuarea amenajarii
locurilor de parcare, prin aprobarea strategiei parcariloi, concesionarea serviciului,
expunerea la licitatie a loturilor pentru constructia parcarilor supraetajate si subterane
(PPP);

o

Modernizarea iluminatului public pe baza tehnologiei LED, inclusiv a stradelelor gi a
curfilor interioare;
Reabilitarea centrului istoric al Chisinaului si amenajarea de noi zone pietonale: str.
Tricolorului, parcurile centrale, inclusiv PMAN, zonaMuzeului de Istorie si a Bibliotecii
Nationale, zona strazii Veronica Micle, zona pietii centrale (cu reogranizarea cu
stramutarea autogarii) s.a.. amenajarea de zone pietonale si in sectoare (PPP);
autogari,

intreprinderi, in stramutarqa

acestora;

/'i

Diminuarea continua a comertului neautorizat si stradal, a constructiilor neautoizate, a
numarului gheretelor, a numarului panourilor etc;
Solutionarea problemei deseurilor solide din Chisinau la standarde europene prin
implementarea proiectului BERD pentru (10 mln. Euro) pentru (modemizarea gropii
ecologice, constructia unei statii de sortare, modemizarea serviciului etc), inclusiv
programului de inlocuire a containerelor de acumulare a deseurilor de tip sovietic pe
containere de tip european;
Aprobarea proiectului "Soft Loan" in parteneriat cu guvemele Austriei si Republicii
Moldova pentru reabilitarea si extinderea retelelor de apeduct si canalizare (in valoare de
circa 8 mln. euro, cu dobanda de l%);
Constructia unei parcari subterane sub Piata Marii Adunari Nationale pentru fluidizarea
traficului in centrul Chisinaului, inclusiv construirea de intersectii denivelate in
perspectiva (PPP);
Dezvoltarea programului "Prima Casa" examinarea posibilitatii acoperirii partiale a
costurilor de finantare de la buget pentru. bugetari, familii tinere si paturi socialvulnerabile:
Crearea Fondului Municipal pentru Restaurarea Monumentelor. Restarurarea cladirii
Primariei municipiului Chisinau, odata cu aniversarea a 200 de ani de la infiintarea
institutiei primariei, in anul 2017, realibiltarea altor monumente de arhitectura: casa
Plamddeala, Liceul "Gh. Asachi", Cladirea procuraturii municipale etc;
Actualizarea planului urbanistic general si a regulamentului local de urbanism, elaborarea
planurilor urbanistice zonale si de detaliu in raza intregului municipiu;
Aprobarea planurilor urbanistice zonale (PUZ) si a unui calendar pentru elaborarea PUZurilor pentru tot orasul;
Adoptarea unor reguli mai stricte in domeniul constructiilor in special in centrul istoric:
limitarea gradului de ocupare a terenului, limitarea mai stricta a regimului de inaltime,
reglementarea densitatii costructiilor, cresterea numarului minim de locuri de parcare, a
elaborarea gamei coloristice, neadmiterea culorilor stridente, neadmiterea constructiei
anexelor la cladirile existente etc;
Modernizarea infrastructurii municipiului prin extinderea gi reconstrucfia relelelor de
apeduct gi canalizare, cregterea gradului de conectare a populafiei la reJele pdnd la 100 %;
Acordare de ajutoare qi compensafii pdturilor social-vulnerabile gi pensionarilor cu
venituri mici, pentru plata cdldurii, in transport etc. Consolidarea pachetului de servicii
sociale; .
Dezvoltarea programului de reabilitare a parcurilor gi spaJiilor verzi. Reanimarea
sportului gi a activitdfilor social -culturale;
Dezvoltarea programelor de susfinere gi dotare a instituliilor de invdfdmdnt, medicale gi
de

o
o

culturi;

Combaterea vagabondajului gi institulionalizarea persoanelor lari addpost, in special a
copiilor, lichidarea analfabetismului.
Aprobarea de cdtre CMC a Planului de reformd organizafionald in scopul eficientizlrii
structurii acesteia;
Efectuarea auditului intreprinderilor municipale pentru perioada 2013-2015 ca urmare a
analtzei actelor de control pentru perioada respectivd gi in baza acestora inaintarea
propunerilor cdtre CMC de reorganizare qi restructurare;
Invitarea OLAF pentru auditul fondurilor externe contractate in perioada 2012 - 2015
pentru proiectele de dezvoltare a mun. Chilin[u;
Sistarea valabilitafii actelor permisive pentru construcfiile initiate cu abateri de la
legislafia in vigoare;
Restructurarea mecanismului de gestionare a fondului funciar Ei a
'public.
Introducerea votului electronic in Consiliul municipal

il.

@

Asigurarea transparentei totale procesului decizional qi publicarea pe pagina web a
municipiului a tuturor proiectelor de decizii ale CMC cu minim 3 zileinainte de gedinf6.
Crearea ghigeului unic Ai digitizarea serviciilor publice, introducerea circuitului electronic
al documentelor qi asigurarea trasabilitdlii tuturor petiliilor.
Crearea Agenfiei de Dezvoltare Chigindu, care va avea gi sarcina de atragere a
investiliilor Ei proiectelor de asistenfd extemS, precum qi implementarea proiectelor de
parteneriat public privat.
Inventarierea, reevaluarea gi inregistrarea proprietlfii imobiliare municipale, privatizarea
fondului funciar exclusiv prin licitalii publice, revederea cotelor impoziteloi qi taxelor
locale, revizuirea sistemului de pldli qi a mecanismului de inchiriere a fondului
nelocuibil, revizuirea sistemului de tarife gi plAf pentru asiguiarea transparentei Ei
creEterii veniturilor la bugetul municipal.
infiinfarea in parteneriat cu societatea civila unui Centru de Informare Turistica, qi
lansarea programelor de promovare a imaginii turistice a mun. chigindu.
Lansarea programului municipal pentru colegtarea / reciclarea acumulatoarelor gi altor
a
a
a

o
.

obiecte electrocasnice.
Aprobarea proiectului Regulamentului privind activitatea CMC;
Implementarea sistemului de e-achizitii;
Organizarea unei comisii speciale pentru eliminarea proceselor birocratice dupd modelul
Sunset Commission din tirile Baltice;
Reformarea mecanismelor de autorizare a constructiilor gi intensificarea controlului
asupra tuturor lucr6rilor de construclie din municipiu;
Reabilitarea trotuarelor, asigurarea accesibilitd{ii acestora gi izolarea lor de partea
carosabil6:

Aplicarea unei distribulii propo(ionale a resurselor bugetare destinate domeniului
transport, intre artere de transport, trotuare, zone pietonale, piste pentru bicicliqtisi curti
de bloc:

Preg6tirea a minim trei terenuri, asigurarea lor cu acces apd, canalizare, infrastructwi de
comunicafii qi acces la resurse energetice gi promovarea lor pentru crearea a 3 parcuri
industriale (industrie non-poluantd,bazatd,pe inovalii qi industrie verde);
Crearea Ei delimitarea fizicd. a benzilor destinate exclusiv transportului public in comun,
de mare capacitate;
Reformarea sistemului de s5ndtate municipal pentru imbundtdtirea calitdlii serviciilor de
s6ndtate 'acordate de instituliile medico-sanitaremunicipale (acordarea autonomiei
serviciului de asistenfd medicald primar6; organizarea secliilor consultative pe ldngd
spitalele clinice municipale/republicane; reformarea serviciului spitalicesc municlpal, erc.
Implementarea conceptului internalional OraE Sdndtos al OMS;

Pentru orasele, comunele si satele din municiniu:

o
o
o
o
o

Finanldrea investitiilor in suburbii: construcfia retelelor de apeduct gi canalizare,
i luminat, gaziltcar e, amenaj are, reparati i etc
;
Sustinerii reparaJiei, constructiei qi intrefinerii drumurilor de acces in localitdli, precum si
a drumurilor locale;
Innoirea completd a parcului de autobuze in suburbii, imbunatatirea orarelor de circulatie,
mentinerea si asigurarea altemativei pe baza de microbuz etc;
Sustinerea programelor de reparafie, reabiliiare gi dotare a instituliilor de inv6fdm6nt,
medicale gi de culturd, amenajarea locurilor de joacd pentru copii, a terenuriloi de sport,
accesarea de fonduri europene etc;
Dezvoltarea mediului de afaceri. in vederea c

La primlrie:

o
o
o
o
o
o
r
o
o
o

Instituirea regulii ,,planificare urbana, apoi constructie" prin detalierea planului urbanistic
general, prin planuri urbanistice zonale, elaborarea functiunilor economice ale sectoarelor
si cartierelor etc:
Abrogarea in CMC a actelor normative care au dus la aparitia anexelor, gheretor,
panourilor publicitare in exces etc;
Formarea registului si a bazei de date electronice a tuturor actelor normative ale Primariei
si CMC cu acces liber pe internet;
Implementarea strategiilor de dezvoltare cu privire la: transport, parcari, tichetare
electronica, managementul fondului locativ, mangementul deseurilor solide,
Sanctiondrea celor implicali in acte de coruplie Ei alte incilclri de lege, concedierii lor;
Modemizarca regiilor gi intreprinderilor municipale, dezvoltarea PPP-urilor;
Dezvoltarea programelor de voluntariat peritru tineri in institulii publice gi companii
private, pentru acumularea experienfei gi cre;terea transparenlei;
Actionarea continuu pentru diminuarea coruptiei si cresterea transparentei;
Coparticiparea partenerilor Alianlei in comisiile de concurs pentru posturile manageriale
vacante;

Coparticiparea partenerilor in cadrul comisiilor principale de licitatii pentru asigurarea
transparentei si corectitudinii, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare;

ORGANIZAREA ALIANTEI

7. Alianfa

este o asocialie politicd benevold, constituitd de cdtre pd4ile semnatare

care, prin fracliunile gi consilierii independenti, suslin Angajamentul Pentru
mun. ChiSindu, pentru toatd perioada de p6nd la finalizarea in termenul
prevdzut de legislalie al mandatului deplin de consilier.
8. Reuniunea consilierilor membri a Aliantei , constituitd din 26 de consilieri,
intruneEte consilierii partidelor politice semnatare ale Acordului Alianfei, care
se vor intruni, de regul6, semestrial, pentru a coordona subiectele de pe agenda
Angajamentului qi chestiunile principiale de organizare qi/sau funcfionare a
Alianlei, dupi caz cu participarea Primarului General.
9. Consiliul Aliantei este format din delegafiile pdrlilor semnatare ale Acordului
de alian!6, in numir de pdnd la 3 persoane pentru fiecare delegalie, care
stabilesc la propunerea membrilor semnatari ai prezentului Acord ordinea de zi
pentru CMC gi decid asupra proiectelor care nu au intrunit consensul. Consiliul
Alianfei se reune$te inainte de gedinlele CMC Ei ori de cAte ori este necesar,
adoptdnd deciziile pe bazd de consens. $edinlele Consiliului Alianlei sunt
deliberative dacd la ele participd reprezentanfii mandatafi ai tuturor pdrlilor
semnatare ale Acordului. $edinJele Consiliului Alianfei pot fi convocate de
orice membru al Consiliului respectiv. $edinfele Consiliului sunt moderate de
cdtre reprezentantii pa(ilor semnatare prin rotafie. Fard acordul prealabil al

propuse de opozilia din Consiliul municipal aduc o valoare importantd pentru
societate, suslinerea acestor proiecte va fi decisd de Consiliul Alianlei in bazd
de consens.

ECHILIBRE $I GARANTII IN CADRUL ALIANTEI
acord, dincolo de stabilirea cadrului politic de cooperare intre
componentele Alianfei, este asumat gi ca un angajament al acestora fa16 de
locuitorii mun. Chiqindu qi fatd de partenerii externi ai municipalitdlii.
incdlcarea prevederilor Acordului implica din oficiu denunfarea acestuia qi va
conduce la asumarea rdspunderii fa!6 de locuitorii mun. Chigindu.
ll. PSrfile semnatare se angajeazd sd sprijine autoritatea executivd a Primiriei
mun. Chiginiu, in condiliile Ei termenii prezentului Acord, pdnd la expirarea
10. Prezentul

mandatului deplin a consilierilor.
12. Semnatarii prezentului Acord se angajeazd sd renunfe la atacuri politice
reciproce Ei la alte manifestdri (inclusiv atacuri la persoanl gi acuzalii publice),
capabile sd destab\lizeze situalia din CMC. Alianfa nu va admite numirea sau
menlinerea in funclii de rdspundere a persoanelor condamnate pentru fapte de
coruplie. Dacd asemenea cazuri, confirmate prin decizii ale instanlelor de drept
(hotdrdri definitive ale instanfelor judecdtoreqti), se vor atesta pe parcursul
mandatului, ele nu vor fi utilizate pentru a ataca politic partenerii, dar se vor lua
in mod solidar mdsuri aprobate de Consiliul Alianlei pentru redresarea situaliei.
13. Membrii Alianfei vor respecta regulile competifiei politice corecte Ei identitatea
ideologicd a fiecdruia, dar, in acelagi timp, vor aplica in mod disciplinat
mecanismele de conlucrare in cadrul Alian{ei, stabilite prin prezentul Acord
politic.
14. Membrii Alianfei, semnatari ai prezentului Acord gi reprezentanlii mandatati ai
acestora, inclusiv cei delegafi in institufiile municipale, nu vor intreprinde
acfiuni sau se vor manifesta prin inacfiuni, ce ar aduce prejudicii de imagine
Alianfei. Repartizarea responsabilitatilor / portofoliilor in cadrul administratiei

municipiului' Chisinau (Consiliul Municipal Chisinau, Primaria municipiului
Chisinau, institutii, servicii si intreprinderi municipale etc) se va face pe baza
legii si a unui algoritm care va functiona potrivit principilui proportionalitatii si
al rotatiei, prima tragere fiind efectuata de partea care detine numarul cel mai
mare de mandate in CMC, apoi tragerile sunt efecttrate de celelalte parti in
ordinea descrescatoarea a numarului de mandate detinut. Rotatia se va face in
runde, conform modalitSlii descrise mai sus pentru fiecare runda in parte, ori de
cate ori va fi necesar. Aplicarea algoritmului se va face pe baza de consens.
15. Pdrlile semnatare ale prezentului Acord nu vor bloca, intentionat gi cu reacredinfd, luarea deciziilor in Alian16, .ce ar putea avea ca efect periclitarea
funclionalitefli Primdriei sau a CMC si vor asigura prezenta tu
din Alianta la sedintele CMC.

/-ffi

16.

Membrii Alianfei, partide politice qi fracfiuni CMC, nu vor inilia qi nu vor
accepta trecerea membrilor acestora de la un partidlfracliune la alt

partid/fracfiune, parte c omponenta a Alian{ei.
17. Membrii Alian{ei vor vota proiectele promovate de opozilia CMC doar in
cazurile in care acestea aduc o valoare importantd pentru municipalitate gi
Consiliul Alianlei decide suslinerea lor. Acest angajament este asumat de
fiecare consilier semnatar al Acordului de constituire a Alianfei, iar scopul lui
este de a preveni aparilia de tensiuni pe interiorul Aliantei.
18. Membrii Alianlei nu vor inainta si nu vor vota, fbrd aprobarea prealabil6 la
Consiliul Alianfei, proiectele privind demiterea sau limitarea de competenld a
unui membru al Alianlei in structurile municipiului, inclusiv nu vor vota
proiecte de Decizie asupra cdrora nu s-a gdsit consens in cadrul Consiliul
Alianlei.

DISPOZITII FINALE $I TRANZITORII
19. Prezentul Acord intrd in vigoare la data semndrii acestuia. Acordul este semnat
de tofi consilierii membri ai Alianlei, confirmAnd prin acest fapt asumarea unei
responsabilitdli personale pentru crearea qi funcfionarea eficientd a Alianlei.
20.Prezentul Acord poate fi modificat prin decizia Consiliului Alianfei, adoptatd
inbazd de consens.

2l.Prezentul Acord poate

fi

denunlat exclusiv prin acordul comun al pdrlilor

constituante ale Alianlei.
22. Partea semnatari, care unilateral denunld prezentul Acord, sau incalcd in mod

deliberat

qi

asumat principiile

gi

prevederile

lui,

responsabilitetii qi consecinfele politice corespunzdtoare
majoritilii 9i lichidarea Alianlei.

CHI$INAU, 3 septembrie 20f 5

acceptd

asumarea

LISTA CONSILIERILOR

NT. NUMELE,

dlo PRENUMELE

DENUMIREA PARTDULUI DE
CARE A FOST ALES
CONSILIERUL

LA

I

Ion Cebanu

Partidul Liberal

2

Igor Talmazan

Partidul Liberal

3

Lucia Caciuc

Partidul Liberal

4

Mariana Lungu

Partidul Liberal

J

Iurii Topala

Partidul Liberal

6

Iurie Nastas

Partidul Liberal

7

Vadim Cojuqneanu

Partidul Liberal

8

Vasile Petrea

Partidul Liberal

9

Mihail Ceban

Partidul Liberal

10

Ion Stratulat

Partidul Liberal

1l

Neofit Josan

Partidul Liberal

t2

Raisa

Cilin

Partidul Liberal

l3

Valeriu Baciu

Partidul Liberal

L4

Andrian Rogca

Partidul Liberal

l5

Tatiana Gutium

Partidul Liberal

t6

Gheorghe Galbura

Partidul Liberal

T7

Igor Ciubotaru

Partidul Liberal

l8

Veaceslav Bulat

l9

Ruslan Codreanu

20

Victor Lutenco

2l

Oazu Nantoi

22

Ala Nemerenco

Blocul Electoral "Platforma Popularl
Europeanl din Moldova-Iurie Leancl
Blocul Electoral "Platforma Popular[
Europeani din Moldova-Iurie Leanci
Blocul Electoral "Platforma Populari
EuropeanI din Moldova-Iurie Leancl
Blocul Electoral "Platforma Populari
Europeani din Moldova-Iurie Leanci
Blocul Electoral "Platforma Popularl
Europeanl din Moldova-Iurie Lcanci
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23

Ion $tefinifl

24

Adrian Culai

Blocul Electoral "Platforma Populartr
Europeanii din Moldov a'lurie Leancil Z
Partidul Liberal Democrat din Moldova

25

Ghenadie Dumanschi

Partidul Liberal Democrat din Moldova

26

Iurie Cazacu

Dorin Chirtoacl

Partidul Democrat din Moldova

Primar General
al municipiului Chiqiniu
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