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Cuvânt înainte

T
1

eritoriul municipiului Chiºinãu: O nouã politicã a
Consiliului Municipal privind dezvoltarea durabilã
în

contextul

Obiectivelor

de

Dezvoltare

ale

Mileniului ºi Planului de Acþiune UE - Moldova.

Planul de dezvoltare teritorialã a Municipiului Chisinau, elaborat în contextul ODM1 pe perioada 2004-2015 ºi al obiectivelor strategice ale
cooperãrii dintre Republica Moldova ºi Uniunea Europeanã, solicitã o
implicare a administraþiei în managementul teritoriului, în contextul conservãrii ºi protecþiei mediului natural. La nivel strategic, cuvântul cheie va
fi “stabilirea prioritãþilor investiþionale cu efect multiplicator, sau cu valoare adãugatã în dezvoltarea multi-sectorialã a municipiului”.
Prezentul document, prezintã date ºi informaþii culese prin chestionare ºi
prin întâlniri publice, interviuri cu oficiali aleºi ºi numiþi, coordonate cu
politicile spaþiale europene, pentru ca municipiul Chiºinãu sã devinã un
teritoriu atractiv pentru viaþa cotidianã a locuitorilor ºi pentru localizarea
firmelor. Obiectivele strategiei se bazeazã pe politicile spaþiale ale
Uniunii Europene menþionate în cadrul ESDP (1999, Perspectiva
Dezvoltãrii Spaþial Europene):
* Dezvoltarea unui sistem policentric urban ºi a unor noi relaþii urbanrural,
* Asigurarea accesului egal al locuitorilor la infrastructurã ºi cunoºtinþe,
* Managementul public al patrimoniului natural ºi cultural.

Capitolul privind viziunea ºi obiectivele de dezvoltare prezintã reperele
coeziunii economice, sociale ºi teritoriale a municipiului, formulate pe
baza analizei SWOT, realizatã în capitolul 1.
Capitolul legat de implementarea strategiei, propune un pachet de politici, programe ºi proiecte sectoriale ºi teritoriale, prin care sã se asigure:
* Durabilitatea infrastructurii sociale, economice ºi a resurselor naturale,
* Durabilitatea infrastructurii pentru o economie informaþionalã ºi a
cunoaºterii,
* Durabilitatea infrastructurii în domeniul cercetãrii ºi inovãrii.

Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiºinãu
este rezultatul cooperãrii dintre Consiliul Municipal Chiºinãu ºi PNUD
Moldova, în care Consiliul Municipal este beneficiarul, iar PNUD

Strategia de dezvoltarea a municipiului Chiºinãu se bazeazã pe trei
piloni: (1). Coeziunea economicã ºi socialã, (2). Competitivitatea teritorialã, (3). Conservarea valorilor naturale ºi culturale. Acestia conduc
ulterior la forme de implementare pe douã componente: (1).
Identificarea ºi proiectarea în acþiuni a formelor de creºtere a atractivitãþii teritoriale, prin dezvoltarea infrastructurii de bazã ºi (2). Acþiuni
directe asupra disparitãþilor economice, sociale, culturale ºi de mediu.

Moldova, contractorul lucrãrii. Lucrarea este realizatã de un consorþiu

Capitolul de audit al prezentului document investigheazã teritoriul
municipiului Chiºinãu pe trei coordonate:

* Bussines Consulting Institute - Proiectant specialitate (socio-economic),

* Funcþionalitatea teritorialã,
* Competitivitatea teritorialã în context naþional ºi european,
* Promovarea patrimoniului construit ºi de mediu .

internaþional de specialiºti, din Republica Moldova, Belarus ºi România,
din care fac parte:
* INCP Urbanproiect - Proiectant General,
* IHS Romania SRL - Consultant management,
* S.C. Linia Nova SRL - Proiectant specialitate (regulament local),
* I.U. BelNIIGradostroitelistva - Proiectant specialitate (transport),
* I.M. Chiºinãuproiect - Proiectant specialitate (utilitãþi).

1. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

28 februarie 2007

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiºinãu | Etapa a-II-a | Strategia de dezvoltare teritorialã

2

Capitolul 0
Introducere

28 februarie 2007

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiºinãu | Etapa a-II-a | Strategia de dezvoltare teritorialã

INTRODUCERE
0.1.

CONTEXTUL GENERAL

0.2.

OBIECTIVUL STRATEGIEI

0.3.

METODOLOGIA STRATEGIEI

0.4.

STRUCTURA STRATEGIEI

0

1. AUDITUL FACTORILOR DEZVOLTÃRII

3

Introducere

Introducere

1.1.

IMPÃRÞIREA TERITORIAL ADMINISTRATIVÃ

1.2.

DEMOGRAFIA

1.3.

TERENURI

1.4.

LOCUINÞA

1.5.

DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICÃ

1.6.

UTILITÃÞI PUBLICE

1.7.

SERVICII PUBLICE

1.8.

MEDIU

1.9.

ANALIZA SWOT

1.10.

CONCLUZII: ASPECTE CHEIE DE MANAGEMENT TERITORIAL

2. VIZIUNE ªI OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE
2.1.

VIZIUNEA DE DEZVOLTARE

2.2.

OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE

3. POLITICI - PROGRAME - PROIECTE
4. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
5. MONITORIZARE ªI EVALUARE

28 februarie 2007

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiºinãu | Etapa a-II-a | Strategia de dezvoltare teritorialã

4

Capitolul 0
Introducere

28 februarie 2007

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiºinãu | Etapa a-II-a | Strategia de dezvoltare teritorialã

0.1. Contextul general
In contextul creºterii competiþiei urbane internaþionale ºi al procesului de
aderare ºi de integrare în cadrul Uniunii Europene, Planulde Amenajare
a Teritoriului Municipiului Chiºinãu, strategia de dezvoltare teritorialã
prezintã într-un proiect unic, coordonat, politicile economice, sociale ºi de
mediu, în vederea atingerii unor obiective majore legate de statutul de
capitalã, de îmbunãtãþire a condiþiilor de viaþã a locuitorilor ºi de atragere
de noi activitãþi economice.
Aceste obiective sunt menþionate în “Programul de Activitate a Guvernului
pe anii 2005-2009”, în “Planul de Acþiuni UE-Moldova”, precum ºi în
“Declaraþia Mileniului a Naþiunilor Unite: dezvoltarea umanã - obiectiv de
importanþã primordialã”, semnatã de preºedintele Republicii Moldova în
anul 2000.
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Prezentul document, ca parte a proiectului “Plan de Amenajare a
Teritoriului Municipiului Chiºinãu”, se constituie (1). ca platformã operaþionalã de coordonare a investiþiilor multisectoriale la nivelul unitãþilor
administrativ teritoriale aflate în componenþa municipiului ºi de cooperare
a acestora în vederea implementãrii proiectelor propuse ºi (2). ca platformã operaþionalã de coordonare a planurilor urbanistice generale pe care
fiecare din unitãþile administratic teritoriale ale municipiului Chiºinãu le va
întocmi în conformitate cu principiile autonomiei locale ºi subsidiaritãþii.
Considerând politica Consiliului Municipal de structurare a dialogului cu
populaþia în problemele de dezvoltare urbanã, în general, ºi implicarea
cetãþenilor în procedurile de alocare a terenului pentru diferite funcþiuni ºi
servicii urbane, în special, aceastã lucrare va orienta conþinutul dezbaterilor pe pachete de programe ºi proiecte sectoriale necesare în elaborarea
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planului de dezvoltare a teritoriului ºi în controlul ulterior al acestei dezvoltãri.
Strategia de dezvoltare a municipiului Chiºinãu are în vedere pe perioada
2006-2025 douã scenarii. In primul scenariu, politicile publice ale
Consiliului Municipiului Chiºinãu vor viza coeziunea economicã, socialã ºi
teritorialã. In al doilea scenariu politicile publice vor viza competiþia europeanã ºi mondialã, concentrând investiþiile publice în teritorii competitive.
In perioada 2007-2025, Planul de Amenajare a Teritoriului
Municipiului Chiºinãu propune dezvoltarea complementarã a acestor
douã scenarii fazând echilibrat investiþiile ce se vor realiza pe perioada
de implementare a planului în direcþia (1) Inlãturãrii disparitãþilor teritoriale existente ºi (2). Promovãrii imediate a zonelor urbane competitive
cu respectarea valorilor de patrimoniu natural ºi construit.
Dezvoltarea acestui plan se va face pe ºase direcþii:
1. Accesibilitate ºi mobilitate

* Identificarea ºi delimitarea teritoriilor cu disparitãþi privind accesibilitatea teritoriului, precum ºi mobilitatea mãrfurilor ºi a persoanelor în
interiorul acestui teritoriu;
* Identificarea ºi delimitarea teritoriilor cu disparitãþi privind utilitãþile ºi
servicile publice oferite persoanelor fizice ºi juridice rezidente în
municipiul Chiºinãu;
* Identificarea ºi delimitarea teritoriilor cu disparitãþi privind dezvoltarea
economicã;
* Identificarea ºi delimitarea teritoriilor cu factori de risc natural ridicaþi;
* Identificarea domeniilor comune de acþiune între primãriile municipiului Chiºinãu.

0.2. Obiectivul strategiei
Lucrarea de faþã susþine demersul instituþional al Planului de Amenajare
a Teritoriului Municipiului Chiºinãu, privind planificarea dezvoltãrii
durabile a acestuia, construind, în parteneriat cu administraþiile locale
componente, o strategie de dezvoltare pe perioada 2007-2025, în contextul naþional ºi internaþional prezentat anterior.

2. Dezvoltare policentricã
3. Atractivitate ºi competitivitate
4. Parteneriat Urban-Rural
5. Protecþia patrimoniului construit ºi natural
6. Management public performant
Alegerea acestor direcþii ai dezvoltãrii rezultã din coroborarea datelor
rezultate din analiza privind starea actualã a teritoriului municipiului
Chiºinãu, date care au vizat cercetarea ºi analiza urmãtoarelor
domenii:

Obiectivul strategiei este acela de a oferi Consiliului Municipal Chiºinãu
un instrument metodologic ºi legal pe baza cãruia acesta sã poatã
structura pachetul de politici, programe ºi proiecte în scopul (1).
Obþinerii unui teritoriu competitiv din punct de vedere economic, (2).
Reducerii disparitãþilor socio-economice existente ºi (3). Protejarea patrimoniului construit ºi natural.
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0.3. Metodologia strategiei
Redactarea lucrãrii s-a realizat în conformitate cu metodologia
prezentatã în caietul de sarcini, care a stat la baza alegerii consorþiului de firme ce elaboreazã prezentul proiect. In plus au fost culese
elemente folosite în practica internaþionalã, referitoare la managementul ºi planificarea urbanã ºi regionalã, de interes pentru
Primãria Municipiului Chiºinãu.
Un rol semnificativ în elaborarea strategiei l-a jucat participarea
grupurilor urbane cheie, atât in culegerea de date (prin chestionare
ºi întâlniri directe), cât ºi în dezbaterea pachetului de proiecte necesar implementãrii strategiei (formatele chestionarelor folosite sunt
prezentate în anexa 1, iar concluziile întâlnirilor în anexa 2).
Structural, strategia de dezvoltare este construitã pe metodologia
planificãri strategice adaptatã dupa Kotler (1999) ºi se compune din
cinci etape: (1). Audit, (2) Viziune ºi obiective strategice, (3). Politici
de dezvoltare, (4). Implementare, (5). Monitorizare ºi evaluare, conform tabelului alãturat.

0.4. Structura strategiei
6
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Documentul este structurat conform etapelor din metodologia de
formulare a strategie ºi cuprinde urmãtoarele capitole:
1.
2.
3.
4.
5.
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1. Audit:

Care este starea municipiului astãzi, dintr-o perspectivã de dezvoltare?

Identificarea factorilor dezvoltãrii

Identificarea tendinþelor de dezvoltare

2. Viziune de dezvoltare ºi obiective strategice:
Conceptul strategic de dezvoltare bazat pe valorile/identitatea municipiului

3. Formularea politicilor de dezvoltare:
Probleme ºi Politici generale/sectoriale de dezvoltare

4. Implementare

Analiza SWOT

Cum ar trebui sã fie, sau sã devinã municipiul, în viziunea comunitãþii?
Formularea obiectivelor strategice prin combinaþia optimã a factorilor de dezvoltare

Care sunt politicile de dezvoltare pe clase de probleme?
Programe ºi proiecte organizate pe politici sectoriale

Care sunt paºii ce trebuie urmaþi pentru implementarea programelor ºi proiectelor?

Identificarea organizaþiilor

Condiþii de implementare

5. Monitorizare ºi evaluare:

Cum se poate asigura implementarea cu succes a proiectelor?

Monitorizare

Evaluare
(Sursa: IHS Romania, N. Þarãlungã, S. Racoviceanu, 2000)

Auditul Municipiului Chiºinãu, sectorial ºi teritorial
Viziune ºi obiective strategice de dezvoltare
Politici - programe - proiecte
Implementarea strategiei
Monitorizare ºi evaluare
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1.1. Cooperare teritorialã
Capitala Republicii Moldova, în conformitate cu datele statistice
europene se aflã în ierarhia oraºelor cu o populaþie cuprinsã între
500.000 ºi 1.000.000 de locuitori ºi, începând cu 01.01.2007, în
vecinãtatea graniþei cu Uniunea Europeanã (vezi harta 1). Din acest
punct de vedere este important de considerat sistemul de transport
TEN, cu menþiune specialã coridorul European IX, coridorul fluvial
Rin-Dunãre (axa prioritarã 18). O imagine a posibilitaþilor de extindere a axelor de transport în zona Europei Centrale ºi Estice a fost
dezbatutã în cadrul Grupului numit de Comisia Europeanã în anul
2005 (vezi harta 2).

8
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Harta 1. Teritoriul european - harta fizicã a integrãrii
250.000-500.000 locuitori
500.000-1.000.000 locuitori
peste 1.000.000 locuitori

Planurile ierarhic superioare, de tip naþional, raional sau speciale
(plan regional) sunt in curs de elaborare, cu finalizare în cursul anului 2007. In acest context Strategia de Dezvoltare Teritorialã a
Municipiului Chisinau propune un numãr de politici, programe ºi
proiecte pe toate secþiunile de interes ale planurilor menþionate
anterior. In cadrul dezbaterilor din luna martie 2007, aceste propuneri vor fi dezbatute cu ministerele de linie responsabile în domeniu.
Rezultatele vor fi încorporate în forma finalã a prezentului proiect.

Harta 2. Axe de transport
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Tabel 1: Zonele urbane (01.01.2006)
Municipiul Chiºinãu este format din 19 unitãþi administrativ teritoriale din care 7 oraºe ºi 12 comune. Teritoriul municipiului Chiºinãu
are o suprafaþã totalã de 57164 ha din care 19054, 34 ha în intravilan. Din punct de vedere al raportului teren urban-teren rural,
suprafeþele unitãþilor administrativ teritoriale indicã pentru zonele
urbane o cifrã totalã de 26491 ha (din care 15025 ha în intravilan)
ºi pentru zonele rurale o suprafaþã totalã de 30673 ha (din care
4027 ha în intravilan).
Suprafaþa administrativã a oraºelor reprezintã 46% din totalul
suprafeþei municipiului dar variazã considerabil în suprafaþã.
Arealele cele mai întinse le are oraºul Chiºinãu, urmat de Singera
iar cea mai restrânsã suprafaþã o înregistrazã oraºul Cricova.
În ceea ce priveºte comunele, suprafeþele cele mai mari sunt înregistrate la Bãcioi ºi Truºeni, iar cele mai reduse sunt consemnate la
Condriþa ºi Ciorescu. O notã aparte privind teritoriul municipiului o
reprezintã “intovãrãºirile pomicole”, care au devenit zone locuite,
dar fãrã un statut administrativ.

12235

673

305

517

822

356

117

Tabel 2: Zonele rurale (01.01.2006)

Tabelul nr. 1 ºi 2 prezintã sintetic bilanþul teritorial al unitãþilor
administrative ce compun municipiul Chºinãu.
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1 / Informaþiile privind acest capitol vor fi coroborate cu Harta nr. 1: Impãrþirea teritorial administrativã
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335

272

285

258

63

215

271

507

131

649
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Impãrþirea teritorial administrativã
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1.2. Demografia2
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1.2.A Densitatea

1.2. B Dinamica populaþiei

Municipiul Chiºinãu este locuit de un numãr de 712.200 locuitori 3.
Zonele urbane sunt locuite de 90,4% din populaþia totalã, restul de
9,6% locuind în zone rurale. Este important de menþionat cã 82,7% din
populaþia municipiului locuieºte în oraºul Chiºinãu. Sub aspectul distribuþiei teritoriale a populaþiei, caracteristic pentru municipiul Chiºinãu
este concentrarea a 589.400 locuitori pe o suprafaþã reprezentând
21,5% din suprafaþa totalã a municipiului. Aceasta determinã o cerere
ridicatã de utilitãþi publice ºi transport public,precum ºi grave aspecte de
poluare a aerului.

Faþã de Recensãmântul din anul 2004, la 01.01.2006 se inregistreazã
o creºtere a populaþiei municipiului la 717.900 locuitori, din care
648.900 în zona urbanã ºi 69.000 în zona ruralã.

Densitatea populaþiei variazã dela 10 locuitori/ha în zonele rurale la
400 locuitori/ha în sectoarele centrale ale oraºului. Teritorial densitatea
ridicatã a populaþiei se înscrie pe coridoarele Centru-Vatra ºi CentruCiorãscu-Cricova. In consecinþã presiunea pe servicii ºi utilitãþi publice
se va înregistra cu prioritate pe aceste coridoare. Informaþii sintetice
privind aspecte teritoriale ºi demografice la data de 01.01.2006 sunt
prezentate în tabelul 3. Detalii privin starea actuala a populaþiei sunt
prezentate în capitolul 1.2 Demografie, PUG oraº Chiºinãu, pag. 1925 ºi în capitolul 2, Prognoze ºi scenarii de dezvoltare, pag. 75-77.
2 / Informaþiile privind acest capitol vor fi coroborate cu Harta nr. 2: Demografia
3 / Populaþia municipiului Chiºinãu reprezintã 21% din populaþia Republicii Moldova ºi
49,2% din populaþia urbanã a republicii. (Recensãmânt 2004)
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Tabel 3: Demografia

Dinamica schimbãrilor demografice înregistreazã aspecte diferite atunci când ne referim la zonele urbanizate sau la cele rurale. Zonele rurale
din cadrul suburbiilor se confruntã cu o creºtere demograficã provenitã
din sporul natural sau migraþia forþei de muncã, fenomen prezent acolo
unde existã teren liber în apropierea oraºului Chiºinãu, sau se stabilesc
noi agenþi economici.
Acest fenomen se întâlneºte în comunele Bãcioi, Bubuieci, Budeºti,
Ciorescu, Cruzeºti, Ghidighici, Tohatin, Truºeni, sat Colniþa, Stãuceni,
or. Codru, Cricova, Durleºti, Sângera.
Din punct de vedere al piramidei vârstelor, meritã sã fie menþionatã
recesiunea efectivelor populaþiei de vârstã tânãrã faþã de anul 1989,
rezultat al unui ritm mediu al natalitãþii de -3,2%. În acelaºi timp se preconizeazã o efectivului populaþiei cu vârste peste 55-60 de ani ºi implicit un impact semnificativ asupra serviciilor de sãnãtate, sociale ºi al sistemului de pensii.

Sursa: Recensãmânt 5.10.2004
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Demografia

Legenda
NUMÃR DE LOCUITORI
10000 - 35700 (20)
6000 - 12000 (28)
3000 - 6000 (34)
1200 - 3000 (33)
600 - 1200 (19)
50 - 600 (35)
0 - 50 (55)
HOTARE ADMINISTRATIVE
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1.3. Terenuri4
1.3. A Zonare Funcþionalã:
Funcþiunea de capitalã a Republicii Moldova determinã ocuparea sau
rezervarea în viitor, prin planuri urbanistice, a unor funcþiuni de
reprezentare politicã ºi administrativã. Aceste funcþiuni sunt localizate
în zona centralã a oraºului Chiºinãu, având dispuse pe perimetru zone
cu funcþiuni de locuire ºi mai ales zone verzi de recreere, parcuri ºi grãdini publice.
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In cea mai mare parte terenurile, în zonele urbane sunt rezervate
locuinþei ºi serviciilor adiacente cu caracter educativ, cultural, de sãnãtate ºi de recreere. Intr-o categorie aparte intrã zonele economice ºi
cele tehnologice, amplasate peimetral oraºului ºi cu prioritate în partea
de nord-vest a oraºului ºi de-a lungul râului Bâc. Prin reducerea activitãþilor economice, unele dintre acestea vor deveni subiect de reconversie funcþionalã urbanã.
Zonele rurale se constituie din terenuri structurate pe funcþiuni cu prioritate de locuire. Adiþional se gãsesc terenuri cu funcþiuni administrative
ºi sociale precum ºi pentru activitãþi economice, în special pentru activitãþi agricole. Un centralizator privind destinaþia funcþionalã ºi
suprafeþele acestor funcþiunii este prezentat în tabelul 4.

Tabel 4:
Structura funcþionalã a terenurilor din municipiul Chiºinãu (la 01.01.2006)
(în hectare)

1.3.B Valoarea terenului:
Inventarierea datelor asupra miºcãrii terenurilor identificã concentrãri
de interes pentru investiþii în oraºele Chiºinãu, zona centralã ºi coridorul Centru Sângera, ºi oraºul Cricova.
In zonele rurale se înregistrezã o dinamicã a construcþiilor în special în
comunele Bãcioi, Ciorãscu, Grãtieºti ºi Stãuceni.
Din punct de vedere al valorii terenului preþurile cele mai ridicate, între
USD240 ºi USD500 se înregistrezã în zona centralã a oraºului
Chiºinãu.
Terenul din sectoarele oraºului Chiºinãu înregistrezã valori cuprinse
între USD120 ºi USD240. In a treia categorie valoricã de USD60USD120 intrã terenurile situate pe coridorul Truºeni-Cricova ºi DurleºtiSângera.

4 / Acest capitol se coordoneazã cu Harta nr. 3: Valoarea terenurilor.
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TERENURI

Legenda
PREÞUL PENTRU 1 MP ÎN $
240 - 500 (14)
120 - 240 (34)
60- 120 (65)
30 - 60 (37)
5 - 30 (8)
HOTARE ADMINISTRATIVE
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1.4. Locuinþa
1.4. A Fondul de locuinþe:
Pe teritoriul municipiului Chiºinãu existã douã forme de locuire: cea
colectivã, în zone cu preponderenþã urbane ºi cea individualã, în zone
preponderent rurale. Locuinþa colectivã se caracterizeazã prin ansambluri ºi cartiere cu sau fãrã spaþii comerciale la parter ºi echipate edilitar. Regimul de înãlþime este de 1 - 4 etaje, 5 etaje, pânã la 9 etaje, ºi
cu 9 si mai multe etaje.
Organizarea locuinþei individuale în zonele rurale este influenþatã de
ocupaþia de bazã - cultivarea terenurilor agricole, pomicultura ºi viticultura ºi a determinat folosirea eficientã a vetrei satului ºi o concentrare
în aliniament la artera de circulaþie pentru a lãsa cât mai mult teren
disponibil pentru agriculturã.
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Municipiul Chiºinãu numãrã 245589 de gospodãrii, din care 226376
în mediu urban ºi 19213 în mediul rural. Mãrimea medie a unei
gospodãrii este de 2,9 persoane, cu o diferenþiere semnificativã între
mediu urban (2,8 persoane/gospodãrie ºi cel rural (3,5
persoane/gospodãrie). In ceea ce priveºte numãrul total al membrilor
din gospodãrii per total municipiu se înregistreazã un total de 700855
persoane din care în mediul urban 633819 persoane iar în mediu rural
67036 persoane (sursa: BNS Republica Moldova).

pondere de 7%, Fondul CCL cu o pondere de 9,1%, Fondul APLP cu o
pondere de 16,6%, ºi fondul particular cu o pondere de 16,3%.
Primaria municipiului Chisinãu are în portofoliu o suprafaþã de 5410,
34 mii m.p. In total figureaza 5105 blocuri locative, din care 4040 case
cu 1 - 4 etaje, 684 cu 5 etaje, 284 cu pânã la 9 etaje, ºi 97 cu 9 si mai
multe etaje (sursa: 2004, Strategia politicii locative a municipiului
Chiºinãu) .

Tabel 5: Mãrimea gospodãriilor casnice

1.4.B Piaþa imobiliarã:
Piaþa de locuinþe este dinamicã pentru un segment de populaþie de venit
de sub 2% din populaþia municipiului. Strategia Politicii locative a
municipiului Chiºinãu demonstrazã ca numai “un respondent din sutã
posedã toatã suma pentru construcþia sau procurarea unei locuinþe proprii” ºi numai 2% ar putea finanþa 50% din valoarea unui apartament.
Un rol important în dinamica construcþiei de locuinþe îl joacã populaþia
care lucrezã în strãinãtate ºi care finaþeazã construcþia de locuinþe nu
pentru existã o cerere ci pentru ca doresc sã gãseascã o formã de “salvare” a valorii banilor prin investiþii imobiliare.
Din punct de vedere spaþial oferta de locinþe se manifestã în zona centralã a oraºului Chiºinãu ºi pe terenuri din imediata vecinãtate a acestei zone, precum sectorul Ciocana, oraºele Cricova ºi Codru sau
comunele Bãcioi, Grãtieºti ºi Stãuceni5.

5 / Acest capitol se coordoneazã cu Harta valorii terenurilor.

Structura fondului locativ dupã forma de proprietate se compune din
Fondul Primãriei cu o pondere de 51%, Fondul Departamental cu o
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Schema zonãrii dupã tipuri de locuinþã

Legenda
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1.5. Dezvoltarea socio-economicã6
1.5.A Factorii dezvoltãrii
Datele ºi informaþiile culese de la organizaþii publice ºi private din teritoriu, reliefeazã o serie de aspecte definitorii pentru managementul
municipiului Chiºinãu7. In plus, ancheta realizatã la nivelul factorilor de
decizie, prin chestionare ºi interviuri, completeazã profilul teritorial al
municipiului privind factorii de dezvoltare ºi implicit a disparitãþilor
socio-economice existente.
Din analiza chestionarelor ºi interviurilor realizate în localitãþile din
municipiul Chiºinãu, sintetizate în anexa: Matricea Factorilor
Dezvoltãrii, rezultã o serie de concluzii structurate în cele patru categorii
în care au fost grupaþi factorii dezvoltãrii: infrastructurã, economie,
administraþie publicã ºi mediu comunitar.
Formularele folosite pot fi consultate în anexa 1 a acestui capitol.

17

Capitolul 1
Audit

Infrastructura de transport: Existã o densitate bunã privind reþeaua de
drumuri în interiorul municipiului, dar din punct de vedere fizic se aflã
în stare precarã atât în ceea ce priveºte fundaþia drumului cât ºi mai
ales al covorului asfaltic. Sistemul de transport public acoperã reþeaua
de localitãþi municipale dar nu este satisfãcãtor din punct de vedere al
numãrului de curse ºi al stãrii parcului auto. Vechimea parcului auto
genereazã probleme de mediu prin poluarea aerului.
Utilitãþi publice: Alimentarea cu apã ºi canalizarea, managementul
integrat al deºeurilor, sunt considerate probleme prioritare în majoritatea localitãþilor, în special în mediul rural. Calitatea apei din fântâni
reprezintã o problemã serioasã cu impact asupra sãnãtãþii locuitorilor.
Lipsa canalizãrii coroboratã cu lipsa unui sistem de colectare ºi depozitare a deºeurilor menajere ºi industriale genereazã poluarea terenului, a pânzei de apã subterane ºi a emisarilor.

Servicii de sãnãtate: Dotãrile sanitare majore (spitale, dispensare, poli6 / Acest capitol se coordoneazã cu Tabelul 5, Tabelul 6 ºi cu hãrþile 4, 5, 6 ºi 7.
7 / Pentru detalii sectoriale se vor consulta volumele realizate de INCP Urbanproiect ºi
BCI.
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a. Infrastructura

clinici) nu completeazã sistemul de sãnãtate public în majoritatea
localitãþilor rurale din municipiu. Lipsa personalului calificat ºi a unui
sistem de intervenþie de urgenþã cu echipare medicalã de bazã completeazã problematica sistemului de sãnãtate. In contextul descentralizãrii consiliul municipal va trebui sã stabileascã responsabilitãþile
tehnice ºi resursele financiare privind acest sector.

Servicii de educaþie: Oraºul Chiºinãu are dotãri reprezentative pentru
toate tipurile ºi treptele de învãþãmânt primar ºi secundar, în timp ce
liceele sunt insuficiente în mediul rural, iar dotãrile pentru învãþãmântul profesional ºi postliceal lipsesc.
Resurse naturale: Cadrul natural este propice dezvoltãrii activitãþilor de
turism, agriculturã/zootehnie, precum ºi resurse naturale ce susþin o
industrie a materialelor de construcþie (piatrã, pietriºuri ºi nisipuri).
Mediu: Existã zone cu potenþial ridicat de producere de alunecãri de
teren (ex. Vadu lui Vodã), cu pericol de inundaþii, precum ºi unitãþi
industriale cu riscuri tehnologice, aparþinând industriei miniere prelucrãtoare

b. Economie
Servicii financiare ºi asigurãri: Existã o bazã dezvoltatã de dotãri financiar bancare în oraºul Chiºinãu.
Agenþi economici: Existã o dinamicã investiþionalã în domeniul activitãþilor de producþie (industrie uºoarã, alimentarã, lemn ºi materiale
de construcþie), precum ºi servicii/transport ºi distribuþie.

Forþa de muncã: Populaþia tânãrã are o pondere mai mare în totalul
populaþiei, faþã de media pe þarã, iar rata ºomajului are valori scãzute
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atât în mediul urban cât ºi rural. Se constatã migraþia forþei de
muncã cãtre oraºul Chiºinãu ºi în ultimii ani cãtre þãrile Uniunii
Europene, fãrã însã a se înregistra un proces de depopulare masiv a
zonei rurale.

restrânse. Astfel informarea ºi consultarea populaþiei în privinþa
proiectelor de investiþii ºi a dezvoltãrii localitãþii se petrec sporadic.
Primãria municipiului a deschis în 2006 un Centru de Informare pentru Cetãþeni.

Buget public: Bugetul public este diferenþiat. Oraºul Chiºinãu are venituri care îi asigura funcþionalitatea sistemului, cu resurse limitate în
ceea ce priveºte investiþiile semnificative în infrastructura de bazã.
Bugetele primãriilor din zonele rurale sunt insuficiente, mai ales acolo
unde localitãþile nu înregistreazã localizãri de investiþii productive.

c. Administraþie publicã
Managementul public este marcat în principal de o lipsã, cantitativã ºi
calitativã, de funcþionari pregãtiþi la nivelul primãriilor din comune, o
situaþie mai bunã înregistrându-se în oraºul Chiºinãu. Sunt înregistrate
parteneriate cu primãrii din Europa prin care se deruleazã programe
pentru copii/tineret sau de mediu. Este de aºteptat ca aceste programe sã se dezvolte în viitorul apropiat.
Regulamentele de urbanism în vigoare nu sunt actualizate recent în
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multe din unitãþile administrativ teritoriale, iar aplicarea acestora nu
este suficient urmãritã ºi monitorizatã. In acest sens se pot realiza construcþii în zone de risc (zone cu alunecãrii de teren sau zone inundabile).

Serviciile ºi sprijinul pentru IMMuri nu sunt concretizate decât la nivelul
oraºului Chiºinãu.

Diseminarea de informaþii ºi comunicarea cu cetãþenii nu este realizatã
sistematic pe tot cuprinsul municipiului ºi mai ales în comunitãþile mai
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Chiºinãu deservesc întreagul municipiu. Infrastructura ºcolarã conþine
terenuri de sport pentru tineret ºi copii dar nu sunt suficiente ºi nu sunt
echipate corespunzãtor. O structurã de sport reprezentativã pentru
întreaga republicã este va trebui sã fie luatã în consideraþie de
primãria municipiului dar ºi de guvern.

Patrimoniul istoric ºi cultural se remarcã prin cantitate, diversitate ºi

d. Mediu comunitar
Spiritul comunitar este caracterizat prin existenþa unei comunitãþi ce îºi
manifestã puþin interesul faþã de domeniul public al localitãþilor,
aspect întâlnit mai ales în comunitãþile rurale. Problemele generate de
modul de depozitare a deºeurilor menajere provin în mare parte din
lipsa de implicare a cetãþenilor în formele de gospodãrire a propriei
localitãþi.

valoare, precum ºi prin amplasarea echilibratã în teritoriu. Existenþa
ansamblurilor protejate face ca aproape fiecare unitate administrativã
sã beneficieze de oportunitatea economicã prin turism, pe care aceste
valori le oferã.

Siguranþa cetãþenilor. În mediul urban, datoritã legãturilor sociale mai
slabe la nivelul comunitãþii, se înregistreazã un nivel de siguranþã mai
scãzut faþã de mediul rural.
Dotãrile de cazare hotelierã indicã nivelul echipãrii cu infrastructurã
turisticã ºi sunt mai bine reprezentate în oraºul Chiºinãu ºi în Vadul lui
Vodã dar lipsesc în zonele rurale. Forme de turism rural (agro-turism
ºi eco-turism) nu sunt dezvoltate.

Magazinele alimentare ºi nealimentare sunt bine reprezentate la
nivelul zonei, în special în oraºul Chiºinãu. Sectorul comercial nu este
încã specializat iar standardele de calitate a produselor nu sunt aplicate de micile magazine. Se constatã apariþia marilor magazine de tip
Cash-and carry amplasate în zonele suburbane. Existenþa unei pieþe
agro-alimentare la standarde de igienã ºi de vânzare este necesarã.

Dotãrile culturale ºi facilitãþile sportive existente în principal în oraºul
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Infrastructura
1. ALIMENTARE CU APA
2. CANALIZARE
3. EPURAREA APELOR UZATE
4. ALIMENTARE CU GAZ
5. ELECTRIFICARE
6. TELEFONIE
7. DEPOZITAREA DESEURILOR
8. DRUMURI
9. ACCESIBILITATE
10. SERVICII DE SANATATE
11. SERVICII DE EDUCATIE
12. RESURSE NATURALE
13. MEDIU NATURAL
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Legenda
Limita administrativa
Bine
Slab
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Economie
1. SERVICII FINANTE/ASIGURARI
2. AGENTI ECONOMICI
3. AGENTI EC. AGRICULTURA
4. FORTA DE MUNCA
5. BUGET PUBLIC

Legenda
Limita administrativa
Bine
Slab
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Administraþie publicã
1. MANAGEMENT PUBLIC
2. TERENURI IN PROP. CL
3. CLADIRI IN PROP. CL
4. PLANURI URBANISTICE
5. SERVICII SI SPRIJIN IMM
6. DISEMINARE DE INFORMATII

Legenda
Limita administrativa
Bine
Slab
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Mediu comunitar
1. SPIRIT COMUNITAR
2. SIGURANTA CETATENILOR
3. DOTARI DE CAZARE
4. MAGAZINE
5. DOTARI CULTURALE
6. FACILITATI SPORTIVE
7. PATRIMONIU CULTURAL

Legenda
Limita administrativa
Bine
Slab
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Foarte slab
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1.6. Utilitãþi publice8
Tabel 6. Canalizare

1.6.A Reþeaua de distributie a apei potabile
Alimentare cu apã potabilã: Sistemul de alimentare cu apã a municipiului Chiºinãu asigurã cu apã oraºul Chiºinãu precum ºi localitãþile
Vadul lui Vodã, Stãuceni, Coloniþa, Durleºti, Sîngera, Ialoveni, Vatra,
Ghidighici, Codru, Bubuieci ºi Tohatin. Lungimea totalã a conductelor
magistrale (apeducte) ºi a reþelelor de distribuþie are o lungime de 1570
km. Numãrul puþurilor existente este de circa 80.
Sistemul de alimentare cu apã se bazeazã pe utilizarea apelor de
suprafaþã ºi subterane, capacitatea tuturor prizelor fiind de circa 435
mii m3/zi, inclusiv din râul Nistru - 400 mii m3/zi, din surse subterane 35 mii m3/zi. Alimentarea cu apã se efectueazã de la priza râul Nistru
amplasatã în s. Coºerniþa ºi de la prizele subterane (Ialoveni,
Ghidighici, Petricani).
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Primul sistem de alimentare cu apã din Nistru (DBC-I) cu capacitatea 40
mii m3/zi constã din staþia de pompare a apei treapta întîi, instalaþii de
iepurare în or. Vadul lui Vodã, staþia de pompare a apei treapta a doua
ºi apeductul Ø800 mm, L = 18 km (construit în an. 1958). DBC-I alimenteazã cu apã or. Vadul lui Vodã ºi parþial or. Chiºinãu din rezervoarele din Tohatin.
Al doilea sistem de alimentare cu apã din r. Nistru (DBC-II) cu capacitatea 360 mii m3/zi constã din captarea de apã în albie, îmbinatã cu
staþia de pompare a apei treapta întîi, douã staþii de pompare, apeducte Ø 1200 mm ºi Ø 1400 mm, L = 17 km, instalaþii de iepurare
amplasate în partea nord-est a oraºului Chiºinãu (construitã în an.
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1971). De la DBC - II cu apã potabilã - menajerã se alimenteazã oraºul
Chiºinãu prin patru apeducte, 2 - Ø 1200 mm ºi 2 - Ø 1000 mm. Cu
apã tehnicã prin douã apeducte Ø 600 mm se alimenteazã zona industrialã Ciocana Nouã ºi prin apeductul Ø800 mm zona industrialã
Sîngera.
Alimentarea cu apã a oraºului Cricova se efectueazã din captarea de
apã subteranã cu o capacitate zilnicã de 2,4 mii m3, captarea de apã
realã constituie 1,4 mii m3/zi. O parte din sate utilizeazã apã din puþuri
de minã sau din fântâni. Calitatea apei din sursele subterane nu corespunde normelor sanitare privind conþinutul de fluor ºi duritate.

1.6.B Canalizare
Canalizarea: Municipiul Chiºinãu dispune de un sistem centralizat de
canalizare menajerã a apelor reziduale ºi parþial în sistem divizor organizat pe patru zone. Reþelele ºi instalaþiile de canalizare sunt deservite
de SA “Apã-Canal Chiºinãu”. Reþeaua de canalizare acoperã 95% din
ansamblul de locuinþe ºi evacuarea apelor industriale din municipiu
fiind caracterizatã prin indicatorii din tabelul alãturat.
Relieful existent a condiþionat necesitatea pomparii prin presiune a
scurgerilor din unele zone rezidenþiale ºi industriale a oraºului.
Pomparea apelor reziduale în reþelele de scurgere liberã a oraºului ºi în
instalaþiie de epurare sunt efectuate de la 24 de staþii de pompare,
inclusiv patru inter-raionale.

Indicatori (km)
Lungimea reþelelor de canalizare din care:
colectoare principale
reþeaua stradalã
reþeaua cartier

Anul 2005
911,80
71,00
368,50
472,30

Apele menajere se adunã în douã colectoare principale amplasate dea lungul râului Bîc, pe malul drept ºi stîng, cu diamentrul de (2000mm
ºi dreptunghiular cu diametrul de 2,5x2m. Volumul principal de scurgere din oraºul Chiºinãu ajunge în reþeaua de canalizare prin scurgere
liberã.
Staþiile de epurare a canalizaþiei or. Chiºinãu sunt amplasate în partea
de sud-est a oraºului pe o suprafaþã de 90,0ha împreunã cu terenurile
de nãmol, inclusiv terenurile de nãmol (28,2ha) ºi are o capacitatea
proiectatã a instalaþiilor de epurare pentru curãþarea mecanicã ºi biologicã de 466 mii m3/zi. Cãtre staþiile de epurare din oraºul Chiºinãu
sunt pompate apele reziduale din alte localitãþi ale municipiului
Chiºinãu precum Durleºti (20% din populaþie), Codru (50% din populaþie), Sîngera (10% din populaþie), Ghidighici (40% din populaþie),
Strãºeni (30% din populaþie), ºi Truºeni (numai zonele industriale)
Celelalte localitãþi din suburbia or. Chiºinãu nu sunt racordate la
reþeaua de canalizare precum: Vadul lui Vodã ºi Cricova. Apele reziduale din zona de odihnã, a obiectelor industriale ºi comunale din or.
Vadul lui Vodã sunt epurate de instalaþiile proprii ºi evacuate ulterior în
emisarul Nistru.
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Staþiile de epurare funcþioneazã prin curãþarea mecanicã ºi biologicã
completã din anul 1978 ºi conþin reþele mecanice, deznisipatoare orizontale ºi decantoare primare radiale. Instalaþiile de epurare finalã nu
funcþioneazã. În componenþa instalaþiilor de curãþare biologicã sunt
incluse bazine de aerare ºi decantare secundare. Dezinfectarea se
efectueazã cu clor lichid în rezervoare de contact. Sedimentele lichide ºi
surplusul nãmolului activ format se usucã pe platforme de nãmol.
Instalaþiile pentru stabilizarea sedimentelor ºi de deshidratare nu
funcþioneazã. Majoritatea echipamentelor sataþiilor de pompare sunt
învechite ºi necesitã reparaþii capitale ºi înlocuiri.

1.6.D Gazele naturale

1.6.C Energia termicã

Alimentarea cu energie electrica a municipiului Chisinau se efectueaza
prin retelele de distributie care apartin companiei RE Chisinau SA, intreprindere cu capital strain al grupului Union Fenosa Moldova. Sursele de
acoperire a consumului de energie electrica sunt: CET-1, cu o capacitate de producere de 66 MVA; CET-2, cu o capacitate de producerea
de 240 MVA; CTE Moldoveneasca cu o capacitate de producere de
1200 MVA.

Aprovizionarea municipiului Chisinau cu energie termica se efectueaza
prin sistemul centralizat de termoficare, precum si prin sistemele locale.
Ponderea sistemelor autonome de termoficare este in continua crestere
si dupa unele estimari este de 5% din consumul total, celelalte 95%
revenind aprovizionarii centralizate.
Sistemul centralizat este bazat pe sursele de energie termica CET-1,
CET-2, centralele termice de Vest, de Sud si Est (centrala de Est in
prezent nu functioneaza). Sistemul centralizat dispune de retele in doua
tevi, inclusiv magistrale cu o lungime de 252,4 km, apa calda - 228,3
km, incalzire 319,9 km si abur -1,4 km. Sistemului centralizat include
507 puncte termice, 22 statii de pompare, 3002 elevatoare si 568
noduri de dirijare.

Economia municipiului Chiºinãu se bazezã pe alimentarea cu gaz natural provenit numai de la o singura sursa, conducta magistrala Ananiev
- Cernauti - Bogorodceni, prin conexiunea Soldanesti - Rezina si prin
conducta magistrala Ribnita-Chisinau. In prezent în municipiul Chisinau
sunt legate la reþeaua de gaz natural cca. 196 mii apartamente.

1.6.E Energie electricã

1.6.F Telefonie
Serviciul de telefonie digitalã este dezvoltat dar este accesibil de segmentul persoanelor juridice ºi pentru persoanele fizice cu venituri peste
media pe municipiu. Conectarea la sistemul telefonie fixa este bun pentru toate unitãþile administrative teritoriale.

8 / Acest capitol se coordoneazã cu hãrþile 8, 9, 10 ºi 11.
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UTILITÃÞI PUBLICE:
REÞEAUA DE DISTRIBUÞIE A APEI POTABILE
Legenda
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UTILITÃÞI PUBLICE:
REÞEAUA DE CANALIZARE

Legenda
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UTILITÃÞI PUBLICE:
REÞEAUA DE ENERGIE TERMICÃ

Legenda
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UTILITÃÞI PUBLICE:
REÞEAUA DE ALIMENTARE CU GAZ NATURAL
Legenda
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UTILITÃÞI PUBLICE:
REÞEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICÃ
Legenda

30

Capitolul 1
Audit

28 februarie 2007

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiºinãu | Etapa a-II-a | Strategia de dezvoltare teritorialã

1.7. Servicii Publice9
1.7.A Transport - Acesibilitate ºi mobilitate
Teritoriul municipiului este traversat de linia feroviara RazdelinaiaUngheni, de drumurile auto internationale Brest-Chisinau-Odesa,
Chisinau-Dubasari-Poltava, Chisinau-Leuseni, Chisinau-SorocaUcraina, Chiºinãu-Giurgiuleºti-România, de drumurile nationale cu
acces la cãile majore de comunicatii Chisinau-Ungheni-România,
Chisinau-Basarabeasca-Ucraina, Chisinau-Bolgrad-Ismail. Aerogara
Chisinau deserveste transportul de pasageri ºi cargo pe linii internaþionale.

Infrastructura transport aerian:
Capitala republicii Moldova este o destinaþie internaþionalã. In consecinþã are o infrastructurã ºi o logisticã specificã care asigurã
conectarea directa cu 16 aeroporturi europene. Pistele sunt proiectate
pentru decolarea ºi aterizarea de avioane de tonaj ridicat precum
A320.
Capitolul 1
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In jur de 100 de curse regulate sau zboruri charter pe saptamina sant
efectuate de companiile locale (Air Moldova, Air Moldova International,
Moldavian Airlines) si 9 companii straine (Tarom, Transaero, Tyrolean
Airways, Turkish Airlines etc.). Ele leagã municipiul Chisinau de 21 de
orase din 14 þãri ale lumii. La începutul lui 2006, aeroportul oferea
zboruri directe spre destinaþii internaþionale precum Bucureºti-Henri
Coandã, Timiºoara-Traian Vuia, Atena, Bologna, Budapesta, Istanbul,
Kiev, Larnaca, Lisabona, Moscova, Praga, Roma, Tel Aviv, Verona ºi
Viena.

În cooperare cu ÎS “Aeroportul International Chisinau” au fost create
companii-adiacente - “Sky Alliance” (agenþie vînzari bilete), “AeroportCatering” (pregãtirea si livrarea hranei pentru pasageri la bord),
“Aeroport Handling” - (înregistrarea pasagerilor, încãrcaturilor, livrarea
lor la bordul navelor ºi deservirea de zi cu zi a navelor aeriene),
“Aeroport-Petrol” (alimentarea aeronavelor cu petrol) (sursa: www.airmoldova.md).

Infrastructura transport feroviar:
Infrastructura feroviarã a municipiului cuprinde gara Centrala, linii de
cale feratã ºi servicii auxiliare de întreþinere ºi miºcare.
Municipiul Chiºinãu este un nod feroviar strategic fiind punct de legãturã cãtre vest cu Romania prin municipile Iaºi ºi Galaþi, cãtre sud ºi est
cu Ucraina prin Odesa cãtre Marea Neagrã. Orasul Chisinau este situat la kilometrii 107-128 ai liniei de cale ferata Razdelinaia-TighinaChisinau-Ungheni, care impreuna cu sectorul Tighina - Reni asigura
legaturile economice ale Moldovei cu tarile vecine. Ecartamentul CF
este compatibil cu sistemul feroviar al tarilor CSI, prin care se face
legatura cu majoritatea oraºelor Comunitãþii.

Infrastructura transport rutier:
Municipiul Chºinãu este accesibil prin drumurile europene E58, E 581,
E583 ºi E577, practicabile în orice anotimp. Direcþiile viitoare ale reþelei
de transport transeuropean TEN oferã posibilitatea creºterii accesibilitãþii dinspre þãrile membre ale Uniunii Europene cãtre municipiul

Chiºinãu prin coridorul IX ºi coridorul Budapesta-Iasi-Chisinãu-Odesa,
fapt cu impact pozitiv asupra dezvoltãrii viitoare a municipiului prin
multiplicarea factorilor de localizare a activitãþilor de afaceri ºi turism

1.7.B Educaþie - 1.6.C Sãnãtate
Acest sub-capitol se referã la echiparea infrastructurii de educaþie ºi
sãnãtate din zona suburbiilor municipiului Chiºinãu. Pentru calitatea
funcþionãrii acestei infrastructurii, vor fi consultate tabelele 1ºi 2 din subcapitolul 5: Structura socio-economicã. Sistemul de învãþãmânt se
deruleazã în urmãtoarele trepte:
Învãþãmîntul preºcolar (nivelul 0) se organizeazã în instituþii preºcolare
de diferite tipuri sau în complexele “grãdiniþã - ºcoalã” În anul 2006 ºiau desfãºurat activitatea 146 instituþii de învãþãmânt preºcolar cu un
contingent de 32174 locuri.
Învãþãmîntul de bazã (obligatoriu) se împarte în învãþãmîntul primar
(nivelul I), care cuprinde clasele 1-4 ºi se organizeazã în ºcoli primare,
care pot funcþiona atît independent, cît ºi în componenþa unor instituþii de
învãþãmînt secundar general ºi învãþãmîntul gimnazial (nivelul II), care
cuprinde clasele 5-9;
Învãþãmîntul general (nivelul III) cuprinde clasele 10-11(12) din licee,
ºcoli medii de culturã generalã ºi programele de învãþãmînt ºi pregãtire
profesionalã din instituþiile de învãþãmînt secundar profesional, de regulã la acest nivel învaþã tinerii ºi tinerele în vîrstã de la 16 pînã la 18 ani;
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Învãþãmîntul superior (nivelul V) se realizeazã în instituþiile de învãþãmînt
superior de scurtã duratã (colegii) ºi în instituþiile de învãþãmînt superior universitar (universitãþi, academii etc.). Vîrsta studenþilor care îºi fac
studiile la acest nivel este de la 19 pînã la 22 ani;
Învãþãmîntul postuniversitar (nivelul VI) se realizeazã în sistem de doctorat ºi post-doctorat. La baza acestui nivel al învãþãmîntului este activitatea de cercetare ºtiinþificã. Cea mai mare parte a persoanelor
încadrate în studiile de acest nivel au vîrsta de peste 23 ani.
Reþeaua de instituþii culturale cuprinde teatre profesioniste, muzee, sãli
de concerte, biblioteci publice, cãmine culturale, cinematografe, aflate
de regulã în municipiul Chiºinãu. In plus tot aici se aflã Uniunile de
creaþie, printre care: Uniunea scriitorilor, Uniunea artiºtilor plastici,
Uniunea cineaºtilor, Uniunea compozitorilor, Uniunea jurnaliºtilor,
Uniunea arhitecþilor, Uniunea fotografilor etc.

Infrastructura de asistenþa socialã este orgnaizatã prin forme de
deservire la domiciliu a pensionarilor ºi persoanelor cu disabilitãþi, de
acordare a ajutorului material în bani, produse alimentare, compensaþii
nominative pentru transport ºi asigurarea prânzurilor calde, prin cele 5
cantine finanþate de la bugetul municipal ºi 10 cantine finanþate din
surse bãneºti obþinute prin sponsorizare de la diferiþi agenþi economici
ºi misiuni creºtine. În municipiu în prezent, sunt la evidenþã circa 108
mii de beneficiari de pensii, îndemnizaþii ºi alocaþii sociale de stat dintre care 31 mii sunt persoane cu disabilitãþi.
În municipiu funcþioneazã Centrul de gãzduire ºi orientare pentru persoane fãrã domiciliu stabil cu o capacitate de 70 persoane. De asemenea, pentru persoanele cu disabilitãþi intelectuale activeazã centrul de zi
“START” cu o capacitate de 40 persoane. Municipalitatea are în evidenþã 1166 de copii cu disabilitãþi.

Biblioteca municipalã “Bogdan Petricescu Haºdeu” reprezintã cea mai
mare reþea localã de biblioteci din Republica Moldova, compusã din 36
filiale, inclusiv 10 pentru copii, 5 pentru minoritãþile naþionale, 2 specializate (drept, arte).
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Reþeaua de sport este formatã din 14 ºcoli sportive, unde activeazã
peste 6000 sportivi la 17 genuri de sport, dirijate de cãtre 300
antrenori-profesori. Sportul municipal este dirijat de cãtre Direcþia educaþie fizicã ºi sport a Ministerului Educaþiei ºi Tineretului.
Infrastructura de sãnãtate este asiguratã prin 25 de spitale cu 9662 de
paturi completate ce 61 de instituþii medicale. Cadrele specializate
numãrã 5595 de medici ºi 7766 personal medical mediu.

28 februarie 2007

9 / Acest capitol se coordoneazã cu harta 12.
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1.7.D Salubritate

1.7.E Poliþie-Pompieri

Serviciul de salubritate constã din colectarea, transportarea, prelucrarea ºi depozitarea deºeurilor menajere. Acest serviciu este asigurat
pentru oraºul Chiºinãu ºi Codru de întreprinderea municipalã “Regia
Autosalubritate” prin 68 de camioane. În restul localitãþilor aceste funcþii
sunt îndeplinite de alte societãþi angajate de primãriile respective. De
curãþenia pe spaþiile adiacente caselor de locuit sunt responsabili gestionarii fondului locativ, pe drumurile ºi spaþiile publice societatea
EXDRUPO ºi “Spaþii verzi”. Coordonarea activitãþilor întreprinderilor
municipale ce asigurã salubrizarea municipiului este efectuatã de
Direcþia generalã locativ-comunalã ºi amenajare a primãriei.

Inspectoratului de poliþie municipal este constituit din: Regimentul de
patrulã ºi santinelã “Scut”, Batalionul de asigurare a securitãþii rutiere
Batalionul Serviciului de exortã ºi pazã, Centrul Medical de dezaalcoolizare, Centrul de triere al cerºetorilor ºi vagabonzilor ºi
Comisariatele de poliþie dislocate în fiecare sector al capitalei cu subdiviziuni în fiecare cartier. In anul 2004 s-au înregistrat 9756 infracþiuni
ceea ce reprezintã 64,2% din totalul pe þarã. Rata criminalitãþii este de
64,3% din totalul pe þarã ºi reprezintã 125,1 de infracþiuni la 10.000 de
locuitori.

In cazul oraºului Chiºinãu ºi Codru, deºeurile colectate sunt duse la
staþie de transbordare înainte depozitãrii la depozitul de lângã localitatea Þânþãreni. Depozitul a fost deschis în 1991 pe un teren de 22,5
ha. Perioada estimativã de exploatare este pânã în anul 2015. Pânã în
prezent sau înmagazinat circa 12,335 milioane de m3 de gunoi.
Deºeurile colectate nu sunt selectate pentru valorificare.
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Serviciile de colectare a deºeurilor domestice ºi industriale în cazul
oraºului Chiºinãu ºi oraºului Codru are circa 500 mii de beneficiari
înregistraþi, din care 21 mii în case individuale ºi circa 489 mii din
blocurile de locuit cu multe etaje ºi un numãr de circa 5600 de contracte
cu agenþii economici ºi circa 260 mii contracte cu persoane fizice. În
2005 regia a transportat 997 mii m3 de deºeuri conform datelor
obþinute de întreprindere.
Aspectele principalele cu care se confruntã serviciul de salubritate se
referã la lipsa de acoprire a întregului teritoriu al municipiului ºi
aspectele de mediu generate de modul de depozitare a deºeurilor ºi a
tehnologiilor utilizate pe întreg ciclu de de la colectare la depozitare.
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In anul 2005, angajaþii politiei municipale au descoperit 2578 crime,
au stabilit locul aflãrii ºi au reþinut 532 persoane aflate în cãutare ºi 803
debitori de stat. În perioada de raport au fost depistate ºi documentate
6543 de încãlcãri ale legislaþiei în domeniul construcþiei.

Pompieri
Municipiul Chiºinãu dispune de cinci Unitãþi Autonome Militare de
Pompieri pentru protecþia celor cinci sectoare ale oraºului: UAMP nr.1 sectorul Ciocana, UMAP nr.2 - sectorul Centru; UAMP nr.3 - sectorul
Buiucani; UAMP nr.6 - sectorul Botanica ºi UAMP nr.8 - sectorul Râºcani
ºi alte subdiviziuni. Fiecare unitate municipiu deserveºte o suprafaþã
medie de 45 km2.. De regulã, suprafaþa medie normalã de deservire
de cãtre serviciile de pompieri este sub 11 km2.

1.7. F Administraþie
Din punct de vedere administrativ municipiul este compus din Oraºul
Chiºinãu format din 5 sectoare, 6 oraºe, inclusiv 2 localitãþi rurale în
componenþã ºi 26 de comune ºi sate cuprinse în 11 Primãrii locale.

Unitãþile administrativ teritoriale din componenþa municipiului, cu
excepþia sectoarelor, îºi exercitã autonomia în limitele administrativ-teritoriale stabilite prin lege, ºi dispun de patrimoniu distinct ºi beneficiazã
de autonomie financiarã.

Autoritate deliberativã
Consiliul municipal ºi consiliile locale nu dispun de aparat propriu de
conducere, activitatea lor fiind coordonatã de secretarii consiliilor ºi
structurile primãriilor. În cadrul consiliului sunt constituite opt comisii de
specialitate în diverse domenii de activitate precum Comisia Juridicã,
Pentru Ordinea Publicã ºi Activitatea Administraþiei Publice Locale,
Comisia Pentru Buget, Economie, Finanþe ºi Patrimoniu Public Local,
Comisia Pentru Problemele Suburbiilor ºi Agriculturii, Comisia Pentru
Energeticã, Servicii Tehnice, Transport ºi Comunicaþii, Comisia Pentru
Gospodãrire Comunalã ºi Ecologie, Comisia Pentru Construcþii,
Arhitecturã ºi Resurse Funciare, Comisia Pentru Educaþie, Protecþia
Socialã ºi Ocrotirea Sãnãtãþii ºi Comisia Pentru Culturã, Mass-Media ºi
Relaþii Interetnice

Autoritate executivã
Primãria municipalã este constituitã din Primarul general, viceprimari,
secretar, pretori, ºeful direcþiei administraþie publicã ºi alþi membri ai
Primãriei. Primãria îºi desfãºoarã activitatea în ºedinþe, convocate de
Primarul general care se desfãºoarã la începutul fiecãrei sãptãmâni.
Primãria este abilitatã cu realizarea unui ºir de atribuþii precum organizarea ºi coordonarea activitãþii direcþiilor, secþiilor ºi serviciilor primãriei
ºi preturilor, elaborarea ºi coordonarea activitãþilor legate de dezvoltarea socio-economicã a municipiului, reglementarea regimul proprietãþii funciare ºi fondului locativ al municipiului, stabilirea regimului
de urgenþã ºi coordonarea activitãþilor de lichidare a urmãrilor acestuia ºi asigurarea protecþiei civile, sociale a populaþiei ºi a ordinii publice.
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SERVICII PUBLICE:
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
Legenda
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1.8. Mediu
1.8.B Zone protejate
Zonele verzi compacte intraurbane sunt amplasate preponderent în
partea de nord ºi vest a oraºului, în timp ce spaþii de tip scuarele sunt
dispersate în toate sectoarele capitalei - mai mult la Ciocana (17,6 ha)
ºi Râºcani (11,5 ha), dar mai puþin la Buiucani (3,3 ha), Centru (6,2 ha),
Botanica (6,8 ha). Zonele de agrement în localitãþile suburbane sunt
dispersate ºi realizeazã funcþia de agrement în trei localitãþi: Vadul-luiVodã, Vatra ºi Condriþa, unde sunt locuri special amenajate precum ºi
o bazã materialã pentru recreere ºi odihnã. In prezent este necesar
extinderea sistemului de parcuri ºi în alte localitãþi suburbane (Cricova,
Ciorescu, Grãtieºti, Sângera, Bãcioi, Revaca, Budeºti, º.a.), pentru
crearea unei “centuri verde-galbenã periurbanã” ºi pentru dezvoltarea
bazei de agement.
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Zone de risc natural ºi tehnologic: Municipiul Chiºinãu se aflã într-o
zonã cu riscuri naturale. Analiza din anii precedenþi demonstreazã,
creºterea numãrului de alunecãri de teren. Pe teritoriul mun. Chiºinãu
sunt înregistrate 62 sectoare afectate de alunecãri de teren active care
anual în rezultatul activizãrilor aduc daune esenþiale. Cele mai active
sectoare sunt amplasate pe coasta r. Bâc ºi afluentul r. Iºnovãþ. În arealul focarelor sunt amplasate peste 620 case particulare, 1 grãdiniþã de
copii, 3 blocuri locative, 275 garaje etc. De asemenea, din cele mai
active ºi periculoase sectoare sunt în regiunea: str. Calea Izvoarelor Universitatea de Medicinã - str. Vadul lui Vodã - Universitatea Agrarã
de Stat; oraºelor Vadul lui Vodã, Sângera, Durleºti, Codru ºi comunele
Tohatin ºi Bubueci.

In ceea ce priveºte inundaþiile în mun. Chiºinãu sunt afectate periodic 4
sectoare cu o suprafaþã totalã de 22,9 km2. Cele mai frecvente inundaþii sunt produse de ploile torenþiale ºi topirea zãpezilor care creeazã
condiþii pentru creºterea nivelului apelor curgãtoare ºi revãrsarea acestora peste albie. Cele mai afectate suprafeþe supuse inundaþiilor sunt: (i)
municipiul Chiºinãu - cartierele din zona gãrii feroviare a sectorului
Botanica, cartierele din zona lacului de la Bariera Sculeni, cartierele de
locuit din sectorul Poºta Veche, etc.; (ii) în localitãþile din componenþa
municipiului: oraºul Vatra, comunele Ghidighici, Tohatin, Budeºti, Bâc.
In ceea ce priveºte riscul tehnologic, pe teritoriul mun. Chiºinãu sunt 49
de obiective periculoase din punct de vedere radioactiv, chimic ºi
explozibil. Cantitatea totalã a substanþelor puternic toxice folositã anual
este de aproximativ 450 tone.

1.8.C Zone construite protejate
În oraºul Chiºinãu în conformitate cu decizia primãriei oraºului
nr.104/6366 din 18.08.1994 la anexa nr.4 sunt ocrotite 977 monumente amplasate în intravilanul urban. Dintre acestea 236 obiecte ºi
complexe sunt protejate drept monumente de importanþã naþionalã ºi
740 obiecte de patrimoniu locale (inclusiv 104 obiecte de importanþã
localã declaratã). Majoritatea obiectelor de patrimoniu sunt amplasate
în oraºul vechi ºi în zona istoricã ºi constituie în proporþie de 89,8% case
de locuit ºi vile urbane.

În perimetrul a 88 de strãzi cu cca. 4 mii de case construite în diferite
perioade 23,85% sunt obiecte de patrimoniu protejate de importanþã
naþionalã sau localã. Însã doar 5,8% din totalul clãdirilor sunt obiecte
de patrimoniu naþional ocrotite de stat. Aici sunt amplasate 19 biserici,
38 edificii administrative sau ºcoli, iar valoarea de locaþie turisticã
importantã este exploatatã de 16 hoteluri, 70 restaurante ºi cafenele,
precum ºi majoritatea agenþiilor de turism din Chiºinãu (care º-au stabili oficiile în centru sau în zona imediat apropiatã).
In zona suburbanã sunt concentrate 32 de obiecte de istorie ºi civilizaþie, inclusiv 21 situri arheologice, 1 cetate anticã, 1 mãnãstire, 2 biserici, 3 complexe de clãdiri reprezentative, 1 complex subteran de pãstrare
a vinului (datele Academiei de ªtiinþe a Moldovei). Acestea însã nu sunt
în mare parte marcate în teren, iar studiile ºtiinþifice privind valoarea de
patrimoniu a acestora nu sunt cunoscute cetãþenilor din comunitãþile
care le deþin. Dintre acestea doar mãnãstirea Condriþa ºi subteranele de
la Cricova sunt exploatate în scopuri turistice. Lista patrimoniului pentru
oraºul Chiºinãu ºi pentru zona suburbanã este urmãtoarea:

Oraºul Chiºinãu (1436):
* Centrul istoric cu cca. 900 edificii vechi aranjate dupã principiul
cartierelor închise, printre care - Primãria municipalã (fosta Dumã
orãºãneascã, 1901, proiect de M.Elladi, stil eclectic cu elemente
gotice ºi renascentiste), fostul Gimnaziu de Fete “Principesa Dadiani”
(1900, arh. A.Bernardazzi), fostul Gimnaziu de Fete de pe str.
Bucureºti (colþ str. Puºchin), fostul Gimnaziu de ªtiinþe Reale de Bãieþi
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de pe str. M.Cogâlniceanu, fostul Gimnaziu privat de Fete a baronesei “fon Geiking”, fostul Gimnaziu Clasic Nr. 3 (apoi clãdirea primului Parlament al Moldovei “Sfatul Þãrii” azi Universitatea de Arte),
fosta Bancã Orãºãneascã (sf.sec.XIX, proiect M.Cekeruli-Kus, azi Salã
Naþionalã cu Orgã), fosta Casã a Nobilimii (azi cinematograful
“Patria”), fostul hotel Suisse (azi biblioteca “Bogdan P.Hasdeu”), fostul
Muzeu Gubernial Zoologic (1906, arh. N.Þîganco, azi Muzeu
Naþional de Etnografie ºi Istorie Naturalã), Casa Herþa (1903, stil
“barocco vienez”, azi Muzeu Naþional de Arte Plastice), fostul
Gimnaziu de Bãieþi (sec.XIX, azi Muzeu Naþional de Istorie), spitalul
Toma Ciorbã, Gara de trenuri (arh. A.ªciusev), Castelul de Apã (sf.
sec.XIX, arh. A.Bernardazzi, azi Muzeul or. Chiºinãu) º.a.;
* 18 biserici vechi - “Naºterea Maicii Domnului” (Mãzãrache, 1752, stil
vechi moldovenesc), “Sf. Împãraþi Constantin ºi Elena” (1777, stil
vechi moldovenesc), “Buna Vestire” (sec.XVIII-XIX, stil vechi moldovenesc), Catedrala “Naºterea Maicii Domnului” (1830-1836, arh.
A.Melnicov, stil neoclasic), “Sf. Panteleimon” (1891, arh.
A.Bernardazzi, stil neobizantin), “Sf. Teodor Tiron” (Ciuflea, sfârºitul
sec.XIX), “Sf. Gheorghe” (1819), “Înãlþarea Domnului” (1830), “Sf.
Treime” (mijl.sec.XIX), “Sf. Teodora de la Sihla” (sf.sec.XIX, arh
A.Bernardazzi, stil neobizantin), Capela voluntarilor bulgari (1882),
Biserica Armeneascã (sec.XIX), Biserica catolicã “Sf. Providenþã”
(1830-1841) º.a.;
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* Monumente de arhitecturã: Arcul de Triumf (1840), ªtefan cel Mare,
Aleea clasicilor, Complex memorial (1975), S.Lazo, G.Kotovschi,
A.S.Puºchin, “Lupoaica latinã” etc.;
* Edificii de culturã: teatre - Teatrul Naþional “Mihai Eminescu”, Teatrul
“Luceafãrul”, Teatrul de operã ºi balet, Teatrul dramatic rus
“A.P.Cehov”, Teatrul municipal “Satiricus”, Teatrul “E. Ionescu” º.a.,
Circul Naþional, etc.;
* Edificii administrative: Parlamentul R. Moldova, Preºedinþia R.
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• or. Durleºri: cetãþuia de pãmânt (sec. IV-III î.e.n.), sit arheologic;

Moldova, Guvernul R. Moldova º.a.;
* Zone de odihnã ºi agrement cu parcuri, scuaruri, pãduri, lacuri,
Grãdina Botanicã (105ha), Grãdina dendrologicã (83ha), Grãdina
Muzeului de Etnografie, Grãdina Zoologicã (20ha) º.a;
* Muzee: din 76 la nivel de þarã - 11 sunt concentrate în Chiºinãu, inclusiv Muzeul Naþional de Etnografie ºi Istorie Naturalã, Muzeul Naþional
de Istorie a Moldovei, Muzeul Naþional de Arte Plastice, Muzeul de
Arheologie ºi Etnografie al A.ª. a Moldovei, Casa - muzeu “A.
Puºkin”, Muzeul Armatei Naþionale al Ministerului Apãrãrii, Muzeul
oraºului (castelul de apã).

• s. Sângera: 8 situri arheologice, etc.
• or. Vadul lui Vodã (1.09.1466, Mihuceni): pãdure în lunca Nistrului,
plajã, monument natural “Solurile fosile pe terasele nistrene” (44ha),
izvor cu apã termalã, parcul din Bãlãbãneºti (5ha), zonã de odihnã ºi
agrement a municipiului;
• or.Vatra: lacul Ghidighici (supranumit “Marea Chiºinãului”), 2 situri
arheologice (sec. VIII-XVIII), 3 sectoare de vile;

* Sãli de concerte: Palatul Republicii, Palatul Naþional, Sala cu orgã,
Filarmonica Naþionalã, etc.

Suburbia municipiului Chiºinãu:
În suburbia municipiului în 10 localitãþi sunt mai multe valori ale culturii
ºi civilizaþiei umane. Au fost investigate 32 de obiecte sau grupuri de
obiecte de importanþã turisticã, inclusiv:
* 21 situri argeologice (Cricova, Cruzeºti, Durleºti, Vatra, Sângera,
Vadul lui Vodã, Ghidighici),
* 3 complexe de clãdiri reprezentative (Ciorescu, Codru, Vadul lui Vodã)
* 1 mãnãstire (Condriþa) º 2 biserici vechi (Cruzeºti, Sângera)
* 1 complex subteran de pãstrare a vinului (Cricova), etc.
• s. Condriþa (1657): rezervaþie naturalã silvicã (61ha), zonã de odihnã ºi agrement, mãnãstirea “Sf. Nicolae” (sec.XIX);
• or. Cricova (31.07.1431, Vadul Pietrei): renumit prin “oraºul subteran” ºi vinãria (? 100km. în subteran), sit arheologic (sec. II-IV);
• or. Codru: complex de clãdiri istorice a spitalului de psihiatrie cu parc
(sf.sec XIX);
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SCHEMA EVALUARII HIDROGEOTEHNICE SI
MORFOLOGICE A TERITORIULUI.
Legenda
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MEDIU: ZONE VERZI COMPACTE

Legenda
ZONE VERZI COMPACTE
HOTARE ADMINISTRATIVE
CAI FERATE
ZONA AEROPORTULUI
HIDROGRAFIE
SPAÞII VERZI
INTRAVILANUL LOCALITÃÞILOR SUBURBANE
TERENURI AGICOLE PROPRIETATE PRIVATÃ
ZONE INDUSTRIALE
CARTIERELE ORAªULUI CHIªINÃU

38

Capitolul 1
Audit

28 februarie 2007

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiºinãu | Etapa a-II-a | Strategia de dezvoltare teritorialã

MEDIU
RISCURI NATURALE: ALUNECÃRI DE TEREN
Legenda
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MEDIU
RISCURI NATURALE: INUNDAÞII FRECVENTE
Legenda
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Seism

Legenda
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MEDIU
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

Legenda
ZONE CONTRUITE PROTEJATE
SITURI AREHEOLOGICE
COMPLEX CLÃDIRI REPREZENTATIVE
COMPLEX MÂNÃSTIRI
COMPLEX SUBTERAN VINURI
SOLURI FOSILE
HOTARE ADMINISTRATIVE
CAI FERATE
ZONA AEROPORTULUI
HIDROGRAFIE
SPAÞII VERZI
Capitolul 1
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INTRAVILANUL LOCALITÃÞILOR SUBURBANE
TERENURI AGICOLE PROPRIETATE PRIVATÃ
ZONE INDUSTRIALE
CARTIERELE ORAªULUI CHIªINÃU

28 februarie 2007

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiºinãu | Etapa a-II-a | Strategia de dezvoltare teritorialã

1.9. Analiza SWOT
Imaginea teritoriului ºi a economicei municipiului Chiºinãu se prezintã, ca rezultat sintetic al analizei SWOT dupã cum urmeazã:

Puncte tari
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Slãbiciuni
Nivel 1

resurse naturale, valori de peisaj

situarea faþã de graniþa cu UE

resurse teren liber

accesibilitate redusã

iniþiativa de cooperare a administraþiei locale

dinamica economicã

existenþa unei infrastructuri de
bazã

resurse de forþã de muncã calificatã

valori de patrimoniu construit

creºtere demograficã

disparitãþi privind echiparea teritoriului
aspecte mediu
migraþie cãtre þãri din UE
utilitãþi publice oferite la preþuri
ridicate
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0portunitãþi
Nivel 1

Nivel 2

acces crescut la fonduri europene

dezvoltarea sectorului terþiar

crearea unei noi imagini a capitalei republicii

dezvoltarea echilibratã a capacitãþii de management a municipiului ca întreg administrativ

valorificarea prin turism a patrimoniului natural/cultural

Nivel 3

Pericole
Nivel 1

atragerea de noi investiþii în sectorul secundar ºi terþiar

competiþia regionalã privind
exportul producþiei municipiului

Nivel 2

Nivel 3

deteriorarea infrastructurii de
bazã

capacitatea de finanþare a
proiectelor

deteriorarea calitãþii serviciilor
publice

sector asociativ slab dezvoltat

lipsa documentaþiilor de urbanism
la nivel local

Nivel 2

Nivel 3

proces lent de absorbþie a forþei
de muncã în servicii

capacitatea de cerere ºi de
absorbþie a fondurilor internaþionale

idem privind localizarea sectorului
privat multinaþional
migraþia locuitorilor cãtre þãrile
din UE
Concentrarea capitalului numai în
oraºul Chºinãu
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1.10. Concluzii:
Aspecte cheie de management teritorial
Disparitãþile teritoriale prezentate în cadrul punctului 5, inclusive tabelul
1 ºi hãrþile de la 1 la 4, coroborate cu prioritãþile prezentate în tabelul
2 prezintã problematica teritoriului municipiului Chiºinãu organizatã pe
urmãtoarel categorii:

D) Existenþa problemelor de mediu

A) Poziþia perifericã faþã de coridoarele europene majore de transport

E) Patrimoniul construit degradat

* Poziþia geograficã, în vecinãtatea graniþei cu Uniunea Europeanã
reprezintã un cert avantaj comparativ pentru municipiu, nevalorificat
în prezent datoritã poziþiei periferice a sistemului faþã de coridoarele
majore de transport. Acest avantaj va fi întãrit în perspectivã de
creºterea accesibilitãþii prin coridoarele TEN europene ºi a dezvoltãrii
în continuare a aeroportului internaþional Chiºinãu.

B) Efectele restructurãrii economice
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* Se remarcã la nivelul municipiului patru subzone adiacente oraºului
Chiºinau, având caracteristici diferite prin specificitatea ºi tradiþia lor
economicã ºi care se focalizeazã în jurul a patru sub-centre urbane:
(a) Cricova, (b) Vatra, (c) Singera, (d) Vadul lui Vodã.

C) Existenþa disparitãþilor teritoriale
* Municipiul Chiºinãu are o structurã teritorialã rural-urban, cu disparitãþi privind infrastructura de bazã, socialã ºi economicã, în care
oraºul Chiºinãu, prin cele cinci sectoare, concentreazã atât interesul
investiþional, cât ºi oferta de servicii ºi utilitãþi publice.
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* Dincolo de calitãþile cadrului natural, teritoriul municipiului Chiºinãu
se confruntã cu probleme de mediu (poluarea terenului ºi apei) ºi de
risc natural (alunecãri de teren).

* Zona cuprinde un valoros patrimoniu construit, a cãrui stare fizicã
solicitã operaþiuni de intervenþie în vederea reabilitãrii ºi punerii sale
în valoare, atât din considerente de dezvoltare turisticã, cât ºi de identitate culturalã localã.

F) Complexitatea managementului public
* In momentul de faþã, municipiul Chiºinãu nu funcþioneazã ca un agregat complex teritorial funcþional ºi nu are un mecanism operaþional în
ceea ce priveºte planificarea ºi managementul teritoriului municipal,
al serviciilor ºi al utilitãþilor de interes comun.

Pentru a rãspunde acestor probleme studiul recomandã urmãtoarele
clase de intervenþii, ce vor fi detaliate în capitolele urmãtoare prin lista
de proiecte ºi a formelor de monitorizare a implementãrii acestora:
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Clasa 1:
Intervenþii necesare creºterii Accesibilitãþii ºi
Mobilitãþii

Clasa 2:
Intervenþii necesare Dezvoltãrii Economice

Clasa 3:
Intervenþii pentru combaterea Disparitãþilor
Teritoriale

Aceste intervenþii rãspund la:

Aceste intervenþii rãspund la:

Aceste intervenþii rãspund la:

1.1. Accesibilitatea neuniformã la scara întregului
teritoriu
1.2. Legãtura precarã dintre zonele urbane majore
cu cele rurale subdezvoltate

2.1. Lipsa unor motoare urbane ale dezvoltãrii generale a municipiului
2.2. Existenþa de slãbiciuni în sectorul economic primar ºi secundar (competitivitate)
2.3. Inregistrarea fenomenului de emigrare temporarã sau definitivã

3.1. Existenþa de dispariþãþi între zonele urbane ºi
zonele rurale ale municipiului
3.2. Existenþa de disparitãþi între zonele rurale din
punct de vedere al calitãþii locuirii
3.3. Existenþa disparitãþilor legate de distribuþia serviciilor ºi echiparea edilitarã

Clasa 4:

Clasa 5:

Clasa 6:

Mediu natural

Mediu construit

Parteneriat teritorial

Aceste intervenþii rãspund la:

Aceste intervenþii rãspund la:

Aceste intervenþii rãspund la:

4.1. Impactul negativ asupra mediului generat de
activitãþile de escavare a materialeor de construcþie

5.1. Lipsa activitãþilor de valorificare a patrimoniului
cultural, istoric, arhitectural existent

6.1. Lipsa unor planuri de dezvoltare comune

4.2. Existenþa riscurilor în anumite zone, generate de
factori naturali (inundaþii, alunecãri de teren)
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5.2. Lipsa cadrului de protejare ºi conservare a patrimoniului cultural, istoric, arhitectural existent

6.2. Lipsa unor resurse manageriale de formulare ºi
implementare a acestor planuri
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Notã:
Rãspunsurile la chestionare - Formularul 1, 2 ºi 3, se centralizeazã astfel: Sector Botanica, F1:20 chestionare completate, F2:15, F3:2; Sector Buiucani, F1:17, F2:15, F3:3; Sector Centru, F1:8, F2:8, F3:7, Sector Ciocana, F1:7, F2:6, F3:6; Sector Rãºcani, F1:17, F2:16,
F3:10; Codru, F1:3, F2:2, F3:1; Cricova, F1:1; Sângera, F1:12, F2:12, F3:10; Vatra, F1:3, F2:2; Bãcioi, F1:10, F2:9, F3:9; Bubuieci, F1:4, F2:4, F3:3; Budeºti, F1:13, F2:11, F3:2; Coloniþa, F1:3, F2:3; Condriþa, F1:1, F2:1, F3:1; Ghidighici, F1:1, F2:1, F3 :1; Grãtieºti,
F1:4, F2:4, F3:4; Stãuceni, F1:4, F2:4; Truºeni, F1:1, F2:1.
Localitãþile care nu sunt incluse în tabel nu au rãspuns la chestionar.
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FORMULAR 1: CHESTIONAR PRIVIND FACTORII DEZVOLTÃRII
Unitatea Administrativ Teritorialã:
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Anexa 1
Scopul Chestionarului: Acest formular se distribuie tuturor membrilor Comitetului Strategic de Dezvoltare Durabilã ºi ai Colectivului
de Anchetã Publicã a municipiului Chiºinãu. Chestionarul reprezintã o metodã rapidã de evaluare a situaþiei actuale de dezvoltare a
unitãþilor administrativ teritoriale din componenþa municipiului
Chiºinãu.
Mod de Evaluare: Evaluarea se face pe 4 niveluri: foarte bine, bine,
slab sau foarte slab, privind 4 domenii ale dezvoltãrii municipiului ºi
anume: infrastructurã, economie, administraþie publicã ºi mediul
comunitar. Dacã consideraþi util, puteþi adãuga pe o foaie de hîrtie
anexatã acestui chestionar ºi alte informaþii privind starea acestor 4
domenii. Participanþii sunt rugaþi sã încercuiascã unul din calificative, care descrie cel mai bine situaþia prezentã a municipiului. Vã
rugãm returnaþi chestionarul completat la Primãria Generalã a
municipiului Chiºinãu, la Secretariatul Comitetului Strategic de
Dezvoltare Durabilã din cadrul D.G.A.U.
Acest chestionar a fost elaborat de IHS România srl pe baza lucrãrii
“Planning Local Economic Development - Theory and Practice” de
Edward Blakely, Editura SAGE Publications, 1996.

28 februarie 2007

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiºinãu | Etapa a-II-a | Strategia de dezvoltare teritorialã

48

Capitolul 1
Audit

28 februarie 2007

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiºinãu | Etapa a-II-a | Strategia de dezvoltare teritorialã

FORMULAR 2: PRIORITATI DE REZOLVARE A PROBLEMELOR
Unitatea Administrativ Teritorialã:
Scopul Formularului: Acest formular se distribuie tuturor membrilor
Comitetului Strategic de Dezvoltare Durabilã ºi ai Colectivului de
Anchetã Publicã a municipiului Chiºinãu. Formularul reprezintã o
metodã rapidã de evaluare a problemelor prioritare cu care se confruntã unitãþile administrativ teritoriale din componenþa municipiului
Chiºinãu.
Mod de Evaluare: Participanþii sunt rugaþi sã marcheze cu “ X “ în ce
categorie de prioritate se încadreazã problemele din domeniile
prezentate în coloana 1. Vã rugãm returnaþi chestionarul completat
la Primãria Generalã a municipiului Chiºinãu, la Secretariatul
Comitetului Strategic de Dezvoltare Durabilã din cadrul D.G.A.U.
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FORMULAR 3: ANALIZA SWOT
Unitatea Administrativ Teritorialã:
Scopul Chestionarului: Acest formular se distribuie tuturor membrilor Comitetului Strategic de Dezvoltare Durabilã ºi ai Colectivului
de Anchetã Publicã a municipiului Chiºinãu. Chestionarul reprezintã o metodã rapidã de evaluare a punctelor tari, slãbiciunilor, oportunitãþilor ºi pericolelor legate de dezvoltarea unitãþilor administrativ
teritoriale din componenþa municipiului Chiºinãu.

PUNCTE TARI

SLABICIUNI

OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE

PERICOLE IN DEZVOLTARE

Mod de Evaluare: Menþionaþi în tabelul de mai jos principalele
puncte tari, slãbiciuni, oportunitãþi ºi pericole cu care se confruntã
municipiul Chiºinãu. Punctele tari ºi slabe se referã la situaþia existentã, în interiorul municipiului, în timp ce oportunitãþile ºi pericolele
se referã la viitorul dezvoltãrii ºi la aspecte ce vin din exterior. Vã
rugãm returnaþi chestionarul completat la Primãria Generalã a
municipiului Chiºinãu, la Secretariatul Comitetului Strategic de
Dezvoltare Durabilã din cadrul D.G.A.U.
Acest chestionar a fost elaborat de IHS România srl pe baza lucrãrii
“Planning Local Economic Development - Theory and Practice” de
Edward Blakely, Editura SAGE Publications, 1996.
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Viziune ºi obiective strategice
Viziunea ºi obiectivele strategice ale municipiului Chiºinãu se formuleazã pe baza direcþiilor pe care Republica Moldova le va urmãri în
dezvoltarea sa viitoare în contextul european ºi internaþional al anilor
2007-2025. In acest sens, o serie de documente aprobate la nivel
naþional traseazã liniile directoare în care se înscrie strategia de dezvoltare a oraºului-capitalã:
• “Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova pânã
în 2015: sarcini ºi indicatori de monitorizare” reprezintã un document
ce stabileºte sarcini concrete ºi indicatori de monitorizare la nivel
naþional, în vederea atingerii celor opt obiective formulate de
Naþiunile Unite: (1) eradicarea sãrãciei extreme ºi a foamei, (2)
realizarea accesului universal la educaþia primarã, (3) promovarea
egalitãþii genurilor ºi abilitarea femeilor, (4) reducerea mortalitãþii
copiilor, (5) îmbunãtãþirea sãnãtãþii materne, (6) combaterea
HIV/SIDA, malariei ºi altor boli, (7) asigurarea durabilitãþii mediului,
(8) crearea parteneriatelor globale pentru dezvoltare.
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• “Planul de Acþiuni UE-Moldova” este un document politic care
cuprinde obiectivele strategice ale cooperãrii dintre Uniunea
Europeanã ºi Moldova, susþinând obiectivul acesteia de integrare în
structurile economice ºi sociale europene. Planul de acþiuni va constitui astfel o bazã pentru adoptarea ºi implementarea regulilor ºi reglementãrilor economice ºi comerciale, elaborarea ºi implementarea
politicilor vizând promovarea creºterii economice ºi coeziunii sociale,
reducerea sãrãciei ºi protejarea mediului.

• “Programul de Activitate a Guvernului pe anii 2005-2009” are urmãtoarele obiective principale: dezvoltarea economicã durabilã social
orientatã, reintegrarea tãrii ºi integrarea europeanã. Realizarea
Strategiei de Creºtere Economicã ºi Reducere a Sãrãciei ºi a
Programului Naþional “Satul Moldovenesc” (2005-2015) reprezintã
mecanismele necesare pentru atingerea unor obiective globale pe
termen lung.

2.1. Viziunea de dezvoltare
In linie cu obiectivele naþionale de dezvoltare, municipiul Chiºinãu trebuie sã-ºi consolideze poziþia de capitalã, integratã în economia naþionalã ºi europeanã, capabilã sã asigure un mediu favorabil vieþii ºi dezvoltãrii activitãþilor economice. Unitãþile administrativ teritoriale ce constituie municipiul Chiºinãu susþin prin Strategia de Dezvoltare
Teritorialã, promovarea ºi consolidarea unei dezvoltãri durabile printro structurã spaþialã echilibratã.
Dezvoltarea este orientatã pe termen scurt cãtre înlãturarea disparitãþilor teritoriale, economice ºi sociale existente, iar pe termen mediu ºi
lung cãtre obþinerea, atât a unei coeziuni sociale, cât ºi a unei competitivitãþi economice, în contextul integrãrii în spaþiul european. Viziunea
de dezvoltare este formulatã în conformitate cu avantajele comparative
ºi competitive identificate:

Factori comparativi:
• poziþia geograficã
• resurse naturale
• tradiþii culturale
Factori competitivi:
• poziþia geograficã
• resursele naturale
• tradiþiile culturale
• capitalul uman
• potenþialul turistic
• domenii de excelenþã

Viziunea propusã atinge douã domenii cheie în dezvoltarea viitoare a
municipiului Chisinãu:
1. Domeniul asigurãrii creºterii economice a zonei pe termen mediu ºi
lung;
2. Domeniul combaterii disparitãþilor sociale ºi teritoriale.
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Viziunea de dezvoltare generalã

CHIªINÃU 2025
VIZIUNEA DE DEZVOLTARE
Chiºinãu - capitala Republicii Moldova:
Un nucelu policentric de dezvoltare
economicã dominat de activitãþi productive nepoluante (zone de transfer ºi
parcuri tehnologice) ºi turism;
Un loc de viaþã confortabil, cu acces la
utilitãþi ºi servicii publice, într-un
mediu nepoluat;
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O destinaþie atractivã în peisajul multicultural european prin variate moduri
de expresie: limbã, muzicã, arhitecturã, arheologie etc.

completa caracterul istoric ºi cultural al fondului existent.

In concordanþã cu structura teritorialã actualã, viziunea de dezvoltare este
personalizatã diferenþiat pentru mediul urban ºi cel rural, urmãrind eliminarea disparitãþilor dintre acestea, din punct de vedere al gradului de confort ºi echipãrii cu infrastructurã. In acelaºi timp, în perioada 2007-2025,
municipiul Chiºinãu va cunoaºte o dezvoltare policentricã, prin consolidarea
economicã a unitãþilor teritorial-administratice aflate în vecinãtatea coridorului pan-european IX, al coridorului Giurgiuleºti ºi Budapesta-Iaºi-Odesa.

Viziunea de dezvoltare a zonelor urbane
1. Din punct de vedere al utilizãrii eficiente a utilitãþilor ºi serviciilor publice,
dezvoltarea economicã ºi socialã a municipiului va trebui susþinutã de cãtre
instituþiile publice ºi/sau private implicate în oferta de servicii publice, în scopul emiterii de decizii comune privind locul unde investiþiile publice vor trebui
realizate cu prioritate, iar creºterea economicã va trebui încurajatã.
2. Utilitãþile publice precum apa, canalizarea ºi gazul vor trebui extinse în
scopul stimulãrii dezvoltãrii economice ºi asigurãrii de alternative economice
viabile pentru viitoare amplasãri de zone rezidenþiale ºi/sau de afaceri.
3. Din punct de vedere al modului de utilizare a terenului în intravilanul
oraºului Chiºinãu ºi mai ales la graniþa dintre acesta ºi localitãþile vecine, trebuie ghidatã punerea de acord a densitãþii utilitãþilor publice existente, sau
propuse, cu densitatea unitãþilor funcþionale existente, sau propuse spre dezvoltare (locuinþe, birouri, parcuri logistice, etc).
4. Centrul oraºelor va fi revitalizat în scopul constituirii sale ca punct de
atracþie la nivel zonal ºi regional. Vor fi încurajate cu prioritate programe de
renovare ºi de construcþii noi, cu rol catalizator pentru dezvoltare, care vor
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5. Noile dezvoltãrii rezidenþiale vor trebui sã conþinã o combinaþie de tipuri
de locuinþe, servicii publice ºi funcþiuni comerciale, care sã asigure locuitorilor un acces rapid la aceste servicii urbane, fãrã sã constituie elemente
adiþionale de congestie de trafic în centrul oraºelor ºi fãrã sã conducã la distrugeri ale mediului/peisajului înconjurãtor.

Viziunea de dezvoltare a zonelor rurale
1. Echiparea localitãþilor rurale cu servicii ºi utilitãþi publice trebuie ca pe termen mediu sã conducã la creºterea gradului de confort al locuitorilor ºi a
atractivitãþii pentru noi investiþii. Asigurarea accesibilitãþii localitãþilor ºi
creºterea gradului de mobilitate al cetãþenilor va facilita, de asemeni,
funcþionarea integratã a municipiului.
2. In afara intravilanului localitãþilor rurale, activitãþile agricole vor trebui
încurajate pe terenurile cu potenþial. Aceste localitãþi pot juca un rol important în domeniul agro-alimentar, prin mobilizarea potenþialului regional ºi
oferirea de servicii ºi input economic pentru colectarea ºi procesarea produselor agricole ºi acces la transport ºi telecomunicaþii.
3. Din punct de vedere al mediului ºi al protecþiei peisajului, terenurile agricole ºi pãdurile, trebuie sã constituie centuri verzi de protecþie pentru zona
urbanã. Aceste centuri vor oferi posibilitãþi de recreere pentru locuitorii
municipiului, precum ºi factori de atracþie pentru turiºti.
4. Zonele rurale vor promova identificarea ºi punerea în valoare a peisajului a proprietãþilor tangibile cu funcþiuni de locuire, religioase, culturale sau
agricole, precum ºi a proprietãþilor intangibile, ce cuprind tehnici ºi
deprinderi, muzicã, literaturã sau alte forme de manifestãri ºi de obiceiuri
transmise pânã în prezent.
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2.2. Obiective strategice de dezvoltare
Scopul general de dezvoltare este susþinut prin ºase obiective strategice care vizeazã îmbunãtãþirea aspectelor de management identificate anterior.
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Aspect de management A
Poziþia perifericã faþã de coridoarele europene majore de
transport

Aspect de management B

Domeniul: Infrastructurã de transport

Domeniul: Infrastructurã educaþionalã, de sãnãtate ºi
socialã

Obiectiv 1: Creºterea accesibilitãþii spaþiului economic al
municipiului Chiºinãu cãtre coridoarele de transport
europene, coroboratã cu îmbunãtãþirea mobilitãþii în interiorul
municipiului Chiºinãu

Obiectiv 2: Realizarea parteneriatului urban-rural în scopul
creºterii factorilor de localizare, locuinþe ºi activitãþi economice, prin îmbunãtãþirea infrastructurii utilitãþilor ºi a serviciilor
publice de bazã

Aspect de management C

Aspect de management D

Efectele restructurãrii economice

Existenþa problemelor de mediu

Domeniul: Dezvoltare economicã, cunoaºtere ºi inovare

Domeniul: Mediu natural

Obiectiv 3: Dezvoltarea unui sistem urban policentric, atractiv
ºi competitiv, acordând o atenþie specialã asupra modului de
dezvoltare a zonelor urbane expuse presiunii investiþionale, în
egalã mãsurã cu promovarea dezvoltãrii socio-economice a
zonelor rurale

Obiectiv 4: Asigurarea condiþiilor de prezervare, de reabilitare ºi de extindere a patrimoniului natural existent

Existenþa disparitãþilor teritoriale în cadrul municipiului

Aspect de management E

Aspect de management F

Degradarea patrimoniului construit

Complexitatea managementului public

Domeniul: Valori culturale, de artã ºi istorice

Domeniul: Administraþie localã

Obiectiv 5: Acordarea unei atenþii speciale în gãsirea
formelor de valorificare, protejare ºi promovare a specificitãþii
patrimoniului cultural, construit al municipiului Chiºinãu, în
peisajul cultural european

Obiectiv 6: Creºterea capacitãþii de administrare a datelor
provind dezvoltarea teritorialã ºi a procesului de implementare a strategiei teritoriale a municipiului Chiºinãu
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Politici - programe - proiecte
Politicile de dezvoltare a municipiului Chiºinãu se bazeazã pe oportunitãþile pe care factorii
interni (patrimoniul existent, natural ºi construit) ºi externi (graniþa cu Uniunea Europeanã) le
creeazã pentru valorificarea potenþialului local.
Anticipând o creºtere a interesului investiþional cãtre Republica Moldova, nivelul echipãrii teritoriului va creºte semnificativ, iar consiliile locale partenere vor trebui sã-ºi gestioneze eficient
resursele existente - umane, imobiliare ºi financiare.
Politicile de dezvoltare sunt formulate în scopul coordonãrii obiectivelor socio-economice formulate la nivel local, cu prioritãþile naþionale ºi raionale ºi cu schimbãrile care au loc în prezent
în dinamica spaþialã, economicã ºi socialã a municipiului.

BOC
TEN - IX

Pentru fiecare obiectiv strategic enunþat anterior, sunt prezentate în continuare pachetele de
politici, programe ºi proiecte, care structureazã procesul atingerii acestor obiective.
Toate politicile sectoriale ºi teritoriale se coordoneazã cu obiectivul major al dezvoltãrii policentrice a municipiului pentru:
• specializarea economicã a oraºului Ghiºinãu pe baza valorilor ºi resurselor,
• promovarea unor noi poli de dezvoltare economicã ºi socialã cu influenþe viitoare în teritoriul adiacent acestor poli,
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• reducerea congestiei de trafic în oraºul Chiºinãu, în special în zona centralã.

INEL 1

Dezvoltarea teritorialã policentricã a municipiului Chisinau este influenþatã de douã politici
majore:
1. Creºterea acesibilitãþi ºi mobilitãþii personalor ºi mãrfurilor
2. Creºterea nivelului de echipare cu utilitãþi ºi servicii publice a municipiului

GIURGIULEªTI

INEL 2

RÂUL BÂC

Necesitatea indeplinirii primei politici rezultã din:
1. Proiecþia viitoare a trei coridoare de transport: Coridorul eurpean TEN-IX, coridorul regional
Budapesta-Baia Mare-Iaºi-Chiºinãu-Odesa ºi coridorul naþional Chiºinãu-Giurgiuleºti.
2. Realizarea a trei ringuri de transport din care primul perimetral zonei centrale a oraºului, al
doilea de interconectare a sectoarelor oraºului ºi al treilea în teritoriul suburban oraºului
Chiºinãu înglobând noii poli de dezvoltare ai municipiului;

INEL 3

AEROPORT

3. Ecologizarea râului Bâc ºi asigurarea unui coridor de transport tangent zonei centrale conectând coridorul economic aeroport-zona centralã a oraºului Chiºinãu de coridorul economic
generat de autostrada TEN-IX;
Necesitatea îndeplinirii celei de a politici rezultã din necesitate obþinerii unui teritoriu competitiv
prin asigurarea accesului persoanelor fizice ºi juridice, cetãþeni, firme de afaceri, turiºti la utilitãþi
ºi servicii la standarde europene.
Proiecþia teritorialã a politicilor enunþate este figuratã conform shemei ºi poziþionatã spaþial în
harta “Politica cooperãrii teritoriale a municipiului Chiºinãu în perioada 2007-20125”.
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Politica cooperãrii teritoriale a municipiului Chiºinãu în perioada 2007-20125
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Politici

Obiectiv 1

Politica 01-1:
Imbunãtãþirea infrastructurii de transport;

Creºterea accesibilitãþii spaþiului economic al
municipiului Chiºinãu cãtre coridoarele de
transport europene, coroboratã cu
îmbunãtãþirea mobilitãþii în interiorul
municipiului
Politica 01-2:
Creºterea mobilitãþii
persoanelor ºi mãrfurilor;

Programe

Proiecte

P01-1.1: Conectarea municipiului Chiºinãu la coridoarele
naþionale de transport, cu trecere la clasa de încãrcare E

*
*
*
*
*

IT1
IT2
IT3
IT4
IT5

-

Autostrada coridor TEN IX cu sistem de informare
Coridor BOC cu sistem de informare
Coridor “Chiºinãu-Giurgiuleºti”
Ring municipiu ºi lucrãri de artã conexe
Ieºiri din sectoare ºi lucrãri de artã conexe

P01-1.2: Sistem feroviar pe relaþia UE

* IT6 - Coridor BOC electrificat

P01-1.3: Dezvoltare aeroport

* IT7 - Creºterea capacitãþii de cargo ºi a terminalului de bagaje

P01-2.1: Modernizarea ºi dezvoltarea sistemului de transport inter-modal integrat

* IT8 - Autogara centralã
* IT9 - Sistem de autogãri
* IT10 - Parcaje de descurajare la limita zonei centrale a oraºului
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Politici

Obiectiv 2
Realizarea parteneriatului urban-rural în
scopul creºterii factorilor de localizare a persoanelor fizice ºi juridice, prin îmbunãtãþirea
infrastructurii utilitãþilor ºi a serviciilor publice de bazã

Politica 02-1:
Asigurarea capacitãþii
de alimentare cu
energie ºi utilitãþi;

Politica 02-2:
Protejarea solului, apei
ºi aerului/ reducerea
poluãrii;

Politica 02-3:
Imbunãtãþirea ºi extinderea infrastructurii de
sãnãtate;
Politica 02-4:
Imbunãtãþirea ºi diversificarea infrastructurii
de educaþie;

Politica 02-5:
Dezvoltarea infrastructurii sociale ºi de siguranþã;

Politica 02-6:
Dezvoltarea infrastructurii de asigurare cu
servicii privind paza ºi
protecþia cetãþeanului;
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Programe

Proiecte

P02-1.1: Asigurarea securitãþii energetice

* IG1 - Construcþia magistralei de gaz Chiºinãu - Cãuºeni
* IG2 - Reamplasarea magistralei de gaz Chiºinãu - Râbniþa

P02-1.2: Asigurarea iluminatului public

* IEe1 - Iluminarea zonei rurale a municipiului

P02-1.3: Alimentare cu apã la standarde de calitate
europeanã

* IA1 - Ecologizarea captãrilor de apã (Nistru, stratul acvifer)
* IA2 - Reabilitarea ºi extinderea reþelei de apã potabilã
* IA3 - Reabilitarea ºi dezinfectarea fântânilor

P02-2.1: Managementul integrat al deºeurilor

* IM1 - Realizarea bilanþului de mediu pentru depozitele existente
* IM2 - Inchiderea depozitelor industriale
* IM3 - Realizarea unui depozit ecologic ºi a staþiilor de transfer conexe
* IM4 - Stocarea ºi prelucrarea deºeurilor electronice

P02-2.2: Asigurarea siguranþei în incinerarea deºeurilor

* IM5 - Pregãtirea închiderii incineratoarelor din spitale

P02-2.3: Protecþia emisarilor din bazinul Nistru

* IM6 - Canalizarea apelor menajere/industriale
* IM7 - Epurarea apelor menajere/industriale
* IM8 - Utilizarea nãmolurilor din staþiile de epurare

P02-3.1: Serviciul medical, un drept al fiecãrui cetãþean

* IS1 - Reabilitarea ºi extinderea dispensarelor urbane/rurale
* IS2 - Dezvoltarea centrelor de permanenþã
* IS3 - Asigurarea serviciilor de urgenþã la nivel rural

P02-4.1: Educaþia, o investiþie în copiii noºtri

* IEd1 - Extinderea ºcolilor cu laboratoare, ateliere aplicative tradiþionale ºi
sãli de spectacole de interes comunitar
* IEd2 - Repararea ºi igienizarea spaþiilor sanitare din ºcoli ºi grãdiniþe
* IEd3 - Asigurarea condiþiilor de încãlzire a claselor
* IEd4 - Realizarea unui campus pentru elevii dotaþi “Centru de Excelenþã”

P02-4.2: Chiºinãu - Olimpic 2020

* ISp1 - Realizarea unui stadion Olimpic

P02-4.3: Domeniul publlic, un domeniu activ

* ISp2 - Amenajarea de terenuri pentru activitãþi sportive de varã ºi iarnã

P02-4.4: Sportul, o formã de educare ºi de performanþã

* ISp3 - In fiecarea comunã un teren de sport echipat corespunzãtor

P02-5.1: Locuinþa, un drept al fiecãruia

* IL1 - Crearea unui stoc de locuinþe sociale pentru grupuri dezavantajate
* IL2 - Externalizarea serviciilor de întreþinere a locuinþelor sociale

P02-5.2: Infrastructura socialã, o dimensiune a coeziunii sociale

* ISo1 - Asigurarea serviciilor de asistenþã socialã pentru bãtrâni
* ISo2 - Asigurarea de consultanþã ocupaþionalã pentru vârstnici activi
* ISo3 - Realizarea unui centru suport pentru copiii strãzii

P02-5.3: Accesul în spaþii publice al persoanelor cu handicap

* IH1 - Rampe de acces în primãrii ºi în instituþii publice
* IH2 - Consultanþã ocupaþionalã pentru un loc de muncã

P02-6.1: Siguranþã pentru cetãþeni

* IP1 - Asigurarea de echipaje de poliþie ºi pompieri pentru acces imediat în
orice punct din municipiu
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Politici

Programe

Proiecte

Obiectiv 3

Politica 03-1:
Susþinerea ºi promovarea creºterii
socio-economice a
unor noi poli de dezvoltare;

P03-1.1: Sprijinirea mediului de afaceri

Dezvoltarea unui sistem urban policentric
competitiv, acordând o atenþie specialã
asupra modului de dezvoltare a zonelor
urbane expuse presiunii investiþionale, în
egalã mãsurã cu promovarea dezvoltãrii
socio-economice a zonelor rurale

Politica 03-2:
Consolidarea imaginii
oraºului Chiºinãu ca
“poartã de intrare” a
investiþiilor internaþionale;

P03-2.1: Parcuri de activitãþi cu caracter regional

*
*
*
*
*

Politica 03-3:
Cooperarea între
administraþia publicã
localã ºi sistemul academic;

P03-3.1: Parcuri informaþionale ºi de cercetare

* IEc11 - Realizarea unui parc IT&C-Biodiversitatea 2020, or. Vatra

Politica 03-4:
Realizarea suportului
pentru asigurarea reciclãrii profesionale a
forþei de muncã;

P03-4.1: Formarea vocaþionalã în contextul pieþei de
muncã

* IEc12 - Programe vocaþionale în servicii IT
* IEc13 - Programe vocaþionale în turism urban ºi rural
* IEc14 - Programe vocaþionale în reabilitarea monumentelor istorice

Politica 03-5:
Promovarea ºi
susþinerea activitãþilor
economiei rurale în
strânsã legãturã cu valorile culturale locale;

P03-5.1: Zone rurale cu valoare de patrimoniu
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P03-1.2: Integrarea economiei Chiºinãului în circuitul
internaþional

* IEc1 - Inventarierea ºi reabilitarea unor clãdiri pentru incubatoare de afaceri
* IEc2 - Organizarea unui birou de consiliere pentru startul de afaceri
* IEc3 - Realizarea ghidului de investiþii Chisinãu-2020

IEc6 - Realizarea Parcului logistic Aero-Moldova
IEc7 - Crearea ECO-Park Singera
IEc8 - Dezvoltarea coridorului economic Vatra-Cricova
IEc9 - Dezvoltarea coridorului economic Chisinãu-Singera
IEc10 - Dezvoltarea parcului natural Eco-Nistru

62

* IEc15 - Realizarea circuitului “Meºteºuguri, artizanat ºi tradiþii”
* IEc16 - Realizarea circuitului pe biciclete în zone cu valori etnografice
* IEc17 - Realizarea de centre de etnografie în case abandonate
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Politici

Programe

Proiecte

Obiectiv 4

Politica 04-1: Iniþierea
ºi aplicarea intervenþiilor municipalitãþii în
zone afectate de intervenþiile antropice;

P04-1.1: Reducerea ºi atenuarea poluãrii antropice

* IM9 - Realizarea planului de analizã a riscurilor naturale coroborat cu
identificarea surselor de risc tehnologic
* IM10 - Regularizarea ºi ecologizarea râului Bâc

Asigurarea condiþiilor de prezervare, de
reabilitare ºi de extindere a patrimoniului
natural existent

Politica 04-2: Protecþia
terenurilor ºi interzicerea introducerii în
circuit investiþional a
terenurilor agricole cu
bonitate ridicatã;

P04-2.1: Planificarea mãsurilor privind reducerea factorilor
de risc natural ºi antropici

* IM11 - Actualizarea PUG cu precizarea zonelor de risc ºi a condiþiilor de
construcþie
* IM12 - Mãsuri de restricþionare a lucrãrilor agricole
* IM13 - Realizarea de programe educaþionale “Protecþia la riscuri”

P04-2.2: Reducerea riscului natural

* IM14 - Realizarea cadastrului zonelor de risc

P04-2.3: Realizarea de lucrãri de îmbunãtãþiri funciare

* IM15 - Realizarea de centuri verzi de protecþie
* IM16 - Evacurarea apelor subterane din zonele cu risc de alunecare

Politica 04-3:
Planificarea resurselor
energetice ºi creºterea
utilizãrii de energii
reutilizabile, alternative;

P04-3.1: Identificarea surselor alternative de energie

IM17 - Realizarea de studii de fezabilitate

Politica 04-4:
Protejarea florei, a animalelor ºi a siturilor
sãlbatice în zone de
importanþã ecologicã la
nivel local ºi naþional;

P04-4.1: Iniþierea ºi dezvoltarea programului COM(2002)
Focus Pãdurea

IM18 - Parcul ecologic Sângera-Bãcioi

Politica 04-5:
Valorificarea patrimoniului natural din punct
de vedere al susþinerii
sectorului economic.

P04-5.1: Dezvoltarea zonelor de agrement

IM19 - Dezvoltarea circuitului turistic Truºeni-Cricova

P04-5.2: Fauna ºi flora sãlbaticã

IM20 - Reabilitarea Grãdinii Zoologice
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Politici

Obiectiv 5
Acordarea unei atenþii speciale în gãsirea
formelor de valorificare, protejare ºi promovare a specificitãþii patrimoniului cultural,
construit al municipiului Chiºinãu, în peisajul
cultural european

Programe

Proiecte

Politica 05-1:
Ocrotirea ºi dezvoltarea atentã a
peisajului urban ºi
rural de importanþã
istoricã, esteticã sau
culturalã;

P05-1.1: Restaurarea ºi/sau reabilitarea clãdirilor ºi
ansamblurilor cu valoare de patrimoniu

* IC1 - Stabilirea parteneriatului public-public pentru finanþarea listei de
clãdiri monument istoric
* IC2 - Stabilirea listei de prioritãþi pentru începerea lucrãrilor de restaurare

Politica 05-2:
Promovarea construcþiilor ºi a intervenþiilor
urbanistice cu valoarea
arhitecturalã ridicatã,
în contextul protejãrii
patrimoniului cultural
existent;

P05-2.1: Organizarea de concursuri naþionale/internaþionale

IC3 - Concurs de urbanism: Coridor economic Aeroport-str. Ismail; Concurs
de urbanism: Coridor ecologic râul Bâc

Politica 05-3:
Promovarea identitãþii
ºi diversitãþii culturale.

P05-3.1: Promovarea valorilor de patrimoniu

* IC4 - Realizarea de panouri informative ºi amplasarea lor în zone populate
* IC5 - Realizare machetã municipiu ºi amplasare în grãdina publicã
* IC6 - Realizarea de hãrþi turistice cu trasee culturale
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Politici

Obiectiv 6
Creºterea capacitãþii de administrare a
procesului de implementare a strategiei
teritoriale a municipiului Chiºinãu

Programe

Proiecte

Politica 06-1:
Asigurarea accesului
tuturor unitãþilor
administrativ teritoriale
ale municipiului
Chiºinãu la tehnologia
informaþionalã;

P06-1.1: Servicii publice prin sistem electronic

* IAd1 - Conectarea primãriilor ºi a instituþiilor publice subordonate la un
sistem coordonat de date de interes public

Politica 06-2:
Perfecþionarea
funcþionarilor primãriilor;

P06-2.1: Dezvoltarea de noi metode de management public

*
*
*
*
*

P06-2.2: Informarea ºi comunicarea cu populaþia

* IAd7 - e-Chisinãu

IAd2
IAd3
IAd4
IAd5
IAd6

-

Echipamente ºi
Managementul
Managementul
Managementul
Managementul

asistenþã tehnicã în GIS
terenurilor aflate în proprietatea primãriei
financiar al bugetelor primãriilor
proiectelor multisectoriale
traficului integrat

65
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Capitolul 3
Politici - programe- proiecte
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Capitolul 3
Politici - programe - proiecte

Politici - programe - proiecte

CAP. 3 : PIESE DESENATE
Nota:
Codurile proiectelor cuprinse în
piesele desenate sunt coordonate cu tabelul anexat prezentului studiu
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Harta 1
3

Obiectiv 1

10

16
17

7
15

12

14
13

6

1

Chisinau

IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10

2

Codru

IT3 IT4 IT5 IT9

3

Cricova

IT1 IT2 IT4 IT5 IT6 IT9

4

Durlesti

IT4 IT5 IT9

5

Singera

IT3 IT4 IT5 IT9

6

Vadu lui Voda

IT2 IT4 IT5 IT6

7

Vatra

IT1 IT4 IT5

8

Bacioi

IT3 IT4 IT5

9

Bubuieci

10

Cioreasca

IT1 IT2 IT4 IT5 IT6

11

Colonita

IT4 IT5

12

Condrita

IT4 IT5

13

Budesti

IT2 IT9

14

Cruzesti

IT2 IT4 IT5 IT6

15

Ghidighici

IT1 IT4 IT5

16

Gratinesti

IT1 IT2 IT4 IT5 IT6

17

Stauceni

IT2 IT4 IT5 IT6

18

Tohatin

IT2 IT4 IT5 IT6

19

Truseni

IT1 IT4 IT5

18
19

1
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Harta 2
3

Obiectiv 2

10

16
17

7
15

12

14
13

6

1

Chisinau

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM2 IM3 IM5 IM6 IM7 IM8 IS1
IEd1 IEd2 IEd3 IS1 IS2 IL1 IL2 ISo1 ISo2 ISo3 IH1 IH2 IP1

2

Codru

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IEd1 IEd2 IEd3 IS2
IL1 IL2 ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

3

Cricova

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 IS2
ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

4

Durlesti

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 IS2
ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

5

Singera

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 IS2
ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

6

Vadu lui Voda

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 IS2
ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

7

Vatra

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 IEd4 IS2
ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

8

Bacioi

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 IS2 IS3
ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

9

Bubuieci

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 IS2 IS3
ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

10

Cioreasca

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 IS2 IS3
ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

11

Colonita

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 IS2 IS3
ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

12

Condrita

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 IS2 IS3
ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

13

Budesti

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IA3 IM1 IM4 IM6 IM7 IM8 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 ISp2
ISo1 ISo2 ISo3 IH1 IH2 IP1

14

Cruzesti

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 IS2 IS3
ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

15

Ghidighici

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 IS2 IS3
ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

16

Gratinesti

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 IS2 IS3
ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

17

Stauceni

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 IS2 IS3
ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

18

Tohatin

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 IS2 IS3
ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

19

Truseni

IG1 IG2 IEe1 IA1 IA2 IM1 IM3 IS1 IS2 IS3 IEd1 IEd2 IEd3 IS2 IS3
ISo1 ISo2 IH1 IH2 IP1

18
19

1
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Harta 3
3

Obiectiv 3

10

16
17

7
15

12

14
13

6

1

Chisinau

IEc1 IEc2 IEc3 IEc4 IEc5 IEc6 IEc9 IEc11 IEc12 IEc13 IEc14 IEc15 IEc16 IEc17

2

Codru

IEc1 IEc2 IEc3 IEc12 IEc15 IEc16 IEc17

3

Cricova

IEc1 IEc2 IEc3 IEc8 IEc12 IEc13 IEc14 IEc15 IEc16 IEc17

4

Durlesti

IEc3 IEc15 IEc16 IEc17

5

Singera

IEc3 IEc4 IEc7 IEc9 IEc15 IEc16 IEc17

6

Vadu lui Voda

IEc1 IEc2 IEc3 IEc12 IEc13 IEc14 IEc15 IEc16 IEc17

7

Vatra

IEc1 IEc2 IEc3 IEc8 IEc11 IEc14 IEc15 IEc16 IEc17

8

Bacioi

IEc3 IEc15 IEc16 IEc17

9

Bubuieci

IEc3 IEc15 IEc16 IEc17

10

Cioreasca

IEc3 IEc15 IEc16 IEc17

11

Colonita

IEc3 IEc15 IEc16 IEc17

12

Condrita

IEc3 IEc15 IEc16 IEc17

13

Budesti

IEc15 IEc16 IEc17

14

Cruzesti

IEc3 IEc15 IEc16 IEc17

15

Ghidighici

IEc3 IEc8 IEc11 IEc15 IEc16 IEc17

16

Gratinesti

IEc3 IEc8 IEc15 IEc16 IEc17

17

Stauceni

IEc3 IEc8 IEc15 IEc16 IEc17

18

Tohatin

IEc3 IEc15 IEc16 IEc17

19

Truseni

IEc3 IEc15 IEc16 IEc17

18
19

1
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Harta 1
3

Obiectiv 4

10

16
17

7
15

12

14
13

6

1

Chisinau

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17 IM 20

2

Codru

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17

3

Cricova

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17 IM 19

4

Durlesti

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17

5

Singera

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17 IM 18

6

Vadu lui Voda

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17

7

Vatra

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17 IM 19

8

Bacioi

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17 IM 18

9

Bubuieci

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17

10

Cioreasca

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17 IM 19

11

Colonita

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17

12

Condrita

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17

13

Budesti

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17

14

Cruzesti

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17

15

Ghidighici

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17 IM 19

16

Gratinesti

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17 IM 19

17

Stauceni

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17

18

Tohatin

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17

19

Truseni

IM9 IM11 IM13 IM14 IM16 IM 17 IM 19

18
19

1
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Harta 5
3

Obiectiv 5

10

16
17

7
15

12

14
13

6

1

Chisinau

IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6

2

Codru

IC4 IC6

3

Cricova

IC1 IC3 IC4 IC6

4

Durlesti

IC1 IC4 IC6

5

Singera

IC1 IC3 IC4 IC6

6

Vadu lui Voda

IC1 IC2 IC4 IC5 IC6

7

Vatra

IC1 IC3 IC4 IC6

8

Bacioi

IC4 IC6

9

Bubuieci

IC4 IC6

10

Cioreasca

IC4 IC6

11

Colonita

IC4 IC6

12

Condrita

IC4 IC6

13

Budesti

IC4 IC6

14

Cruzesti

IC4 IC6

15

Ghidighici

IC1 IC3 IC4 IC6

16

Gratinesti

IC4 IC6

17

Stauceni

IC4 IC6

18

Tohatin

IC4 IC6

19

Truseni

IC4 IC6

18
19

1
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Harta 6
3

Obiectiv 6

10

16
17

7
15

12

14
13

6

1

Chisinau

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

2

Codru

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

3

Cricova

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

4

Durlesti

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

5

Singera

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

6

Vadu lui Voda

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

7

Vatra

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

8

Bacioi

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

9

Bubuieci

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

10

Cioreasca

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

11

Colonita

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

12

Condrita

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

13

Budesti

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

14

Cruzesti

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

15

Ghidighici

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

16

Gratinesti

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

17

Stauceni

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

18

Tohatin

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

19

Truseni

IAd1 IAd2 IAd3 IAd4 IAd5 IAd6 IAd7

18
19

1
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Anexa 2
A.

Raport

privind desfãºurarea Dezbaterilor Publice a proiectului Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiºinãu
Perioada: 07.02.2007 - 09.02.2007
Chiºinãu, 2007
Introducere
Prezentul raport prezintã rezultatele obþinute prin procedura de dezbateri publice a proiectului Planului de Amenajare a Teritoriului
Municipiului Chiºinãu (în continuare PATM) etapa 1, parþialã predat la
data de 20 decembrie 2006 primãriei municipiului Chiºinãu.
74 Capitolul 3
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Audierile publice publice au fost desfãºurate în perioada de 07 februarie 2007 ºi 09 februarie 2007. Raportul include rezultatele
desfãºurãrii în suburbii a Dezbaterilor Publice a proiectului PATM,
organizate de cãtre echipa Business Consulting Institute ºi de cãtre
Comitetul Strategic Municipal.

Scopul ºi obiectivele desfãºurãrii Audierii Publice
Dezbaterile Publice a proiectului PATM reprezentã o etapa din cadrul
activitãþilor procesului de elaborare. La aceste Dezbateri Publice au
participat reprezentanþii administraþiei publice locale, agenþii economici, reprezentanþii organizaþiilor neguvernamentale ºi cetãþenii urmãtoarelor localitãþi:
1) or. Sîngera, com. Bãcioi, or. Cricova, com. Ciorescu, com. Grãtieºti,
com. Stãuceni
2) or. Vadul lui Vodã, com. Bubuieci, com. Budeºti, com. Coloniþa,
com. Cruzeºti, com. Tohatin
3) or. Durleºti, or. Vatra, s. Condriþa, com. Ghidighici, com. Truºeni
(inclusiv Dumbrava), or. Codru
In scopul îmbunãtãþirii documentului ºi a obþinerii unui plan cât mai
realist susþinut de populaþie la etapa de implementare a PATM,
audierea Publicã a proiectului PATM ºi-a propus sã (1). Prezinte rezultatele la care echipa de specialiºi multinaþionalã ºi pluridisciplinarã a
ajuns în urma întocmirii primei etape contractului ºi de a (2). Nota
opiniile ºi propunerile cetãþenilor privind proiectul PATM elaborat pe
perioada 2007-2025.

28 februarie 2007

Pentru aceasta pe parcursul celor trei dezbateri publice organizate în
perioada 7-9 februarie 2007, reprezentanþi ai administraþiilor locale
beneficiare ale proiectului, cetãþenii rezidenþi în unitãþile administrativ teritoriale prezenþi precum ºi mijloacele media au fost informaþii asupra
conþinutului proiectului ºi au avut posibilitatea sã contribuie, prin sugestiile lor, la completarea a documentului realizat în cadrul etapei 1.

Modalitatea efectuãrii Audierii Publice ºi derularea acesteia
Pentru realizarea scopului ºi obiectivelor Audierii Publice a proiectului
PATM elaborat, data desfãºurãrii acestui eveniment a fost stabilitã ºi
anunþatã cu 10 zile înainte de desfãºurarea evenimentului. Evenimentul
a fost organizat, conform condiþiilor contractuale, de cãtre Comitetul
organizatoric al “BCI” ºi de cãtre Comitetul Strategic Municipal.
Reprezentanþii APL ale suburbiilor implicate au fost informaþi despre
scopul ºi obiectivele Dezbaterii Publice, precum ºi modalitatea de
desfãºurare, locul, ziua ºi ora desfãºurãrii. De asemenea, mass-media
a fost anunþatã din timp despre desfãºurarea evenimentului respectiv.
Toate dezbaterile au fost moderate de dl. Nicolae Crãciun,
Vicedirector, ºef al Direcþiei Funciare, Direcþia Generalã Arhitecturã,
Urbanism ºi Relaþii Funciare

Informaþii privind dezbaterile publice
Dezbaterea publicã din data de 7 februarie 2007:
In incinta Preturii Sectorului Rîºcani s-a desfãºurat Dezbaterea Publicã
a proiectului PATM la care au participat reprezentanþii urmãtoarelor
suburbii:
or. Sîngera, com. Bãcioi, or. Cricova, com. Ciorescu, com. Grãtieºti,
com. Stãuceni.
În total la Dezbaterea Publicã au fost prezente 106 persoane.

Prezidiul a fost constituit din partea administraþiei din:
V. Ghincu, Pretorul sectorului Rîºcani, care a deschis ºedinþa
A. Corduneanu, Viceprimar general interimar al mun. Chiºinãu
N. Crãciun, Vicedirector, ºef al Direcþiei Funciare, Direcþia Generalã
Arhitecturã, Urbanism ºi Relaþii Funciare
N. Zaporojan, Arhitect ºef interimar, ºeful Direcþiei Generale
Arhitecturã, Urbanism ºi Relaþii Funciare
I. Popa, Consilier municipal
Din partea eleboratorilor proiectului:
M. Roºcovan, Director Business Consulting Institute
N. Þarãlungã, Director IHS România srl
În cadrul Audierii Publice au luat cuvântul 7 persoane, care au adresat
întrebãri ºi înaintat propuneri referitoare la Proiectul PATM.

Dezbaterea publicã din data de 8 februarie 2007:
In incinta Primãriei comunei Tohatin sa desfãºurat Dezbaterea Publicã
a proiectului PATM la care au participat reprezentanþii urmãtoarelor
suburbii:
or. Vadul lui Vodã, com. Bubuieci, com. Budeºti, com. Coloniþa, com.
Cruzeºti, com. Tohatin.
În total la Dezbaterea Publicã au fost prezenþi 67 persoane.
Prezidiul a fost constituit din partea administraþiei din:
S. Cebotari, Primarul com. Tohatin
Cordoneanu, Viceprimar general interimar al mun. Chiºinãu
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N. Crãciun, Vicedirector, ºef al Direcþiei Funciare, Direcþia Generalã
Arhitecturã,
Urbanism ºi Relaþii Funciare
N. Zaporojan, Arhitect ºef interimar, ªeful Direcþiei Generale
Arhitecturã, Urbanism ºi Relaþii Funciare
Popa, Consilier municipal
Din partea elaboratorilor proiectului
M. Roºcovan, Director Business Consulting Institute
N. Þarãlungã, Director IHS România srl
În cadrul Audierii Publice au luat cuvântul 6 persoane, care au adresat
întrebãri ºi au înaintat propuneri referitoare la Proiectul PATM.

Dezbaterea publicã din data de 9 februarie 2007:
75 Capitolul 3
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In incinta Primãriei comunei Truºeni sa desfãºurat Dezbaterea Publicã
a proiectului PATM la care au participat urmãtoarele suburbii:
or. Durleºti, or. Vatra, s. Condriþa, com. Ghidighici, com. Truºeni
(inclusiv Dumbrava), or. Codru.
În total la Dezbaterea Publicã au fost prezenþi 43 persoane.
Prezidiul a fost constituit din partea administraþiei din:
M. Secrieru, Primarul com. Truºeni
5. I. Popa, Consilier municipal
O. Cernei, Consilier municipal
A. Gorea, Pretor interimar al sectorului Buiucani
Din partea elaboratorilor proiectului:
M. Roºcovan, Director Business Consulting Institute
N. Þarãlungã, Director IHS România srl
În cadrul Audierii Publice au luat cuvântul 13 persoane, care au adresat
atât întrebãri, cât ºi propuneri referitoare la Proiectul PATM.

Informaþii procedurale

La sfârºitul Dezbaterii Publice, secretarul Comitetului de organizare a
întocmit un proces verbal de ºedinþã. Moderatorul a mulþumit participanþilor pentru participare la Dezbaterea Publicã, a menþionat încã o
datã termenul de colectare de noi propuneri (16 februarie) din partea
populaþiei ºi a declarat Dezbaterea Publicã, pentru prima etapã a
proiectului închisã.
In afara acestor audieri au fost transmise prin CL tuturor primãriilor de
oraºe ºi comune chestionare privind elemente de conþinut ale proiectului ºi care, care ulterior au fost analizate ºi încorporate în proiect.
Din punct de vedere al gradului de echipare logisticã a audierilor publice, au fost afiºate planuri ale proiectului, au fost distribuite listele d
eproiecte propuse spre realizare în perioada 2007-2025 iar prezentãrile realizate în cadrul ºedinþelor s-au realizat video pentru ca informaþia sã fie recepþionatã de întregul auditoriu.

Concluzii preliminare:
În urma desfãºurãrii Dezbaterilor Publice a Proiectului PATM
Chiºinãu petrecute în suburbiile municipiului putem evidenþia
urmãtoarele aspecte care susþin cei trei piloni ai construþiei teritoriale a municipiului Chiºinãu: acces la infrastructura de
bazã, coeziunea socialã ºi competitivitatea teritorialã:
* Unitãþile administrativ teritoriale ale municipiului Chiºinãu
doresc sã participe la procesul de elaborare ºi implementare
a proiectelor incluse în proiectul PATM-lui;
* Suburbiile doresc sã implementeze proiecte comune, ºi în
deosebi sunt cointeresaþi în proiectul ce þine de amplasarea
parcurilor tehnologice, evacuarea deºeurilor menajere ºi
epurarea apelor uzate;
* Participanþii la dezbaterile publice sunt cointeresaþi în construcþia coridoarelor europene (coridorul TEN IX ºi
Budapesta-Iaºi-Odesa) în apropierea localitãþilor componente municipiului Chiºinãu.

Proiectul PATM Chiºinãu a fost prezentat de cãtre Dl. Nicolae
Þarãlungã - Director IHS, România în cadrul celor trei Dezbateri Publice
desfãºurate în suburbii. Dupã care, cei prezenþi au avut posibilitatea de
a adresa întrebãri ºi înainta propuneri. Toate propunerile au fost înregistrate.
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B.

Raport

privind prioritãþile de dezvoltare rezultate din chestionarele înmânate cetãþenilor
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Politici - programe- proiecte
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C.

Raport

privind propuneri de acþiuni rezultate din anchetele publice
Oraºul Codru

Oraºul Vatra

Comuna Ciorescu

Construcþia parcãrilor auto

Construcþia drumului care duce în sectorul nou din Vatra

Construcþia liniei de troleibuz pînã la rãscrucea din Ciorescu

Imbunãtãþirea transportul public

Asigurarea sectorului nou din Vatra cu toatã infrastructura

Dezvoltarea infrastructurii oraºului

Asigurarea cu transport public non-stop a suburbiilor

Construcþia liniei de transport

Reparaþia drumurilor

Deschiderea unui centru de agrement pentru copii ºi tineret

Iluminarea oraºului Codru

Deschiderea unui complex sportiv

Mãrirea suprafeþelor verzi

Îmbunãtãþirea serviciului salubrizãrii
Renovarea clãdirilor istorice
Amenajarea intrãrii în oraºul Chiºinãu din partea de nord

Renovarea spaþiilor de odihnã existente

Amenajarea strãzii Costiujeni

Curãþarea albiei rîului Bîc

Amenajarea parcurilor publice

Renovarea fondului locativ

Curãþarea lacului de acumulare Ghidighici

Dezvoltarea turismului

Construcþia WC publice
Amenajarea lacurilor ºi a zonelor de agrement

Comuna Bãcioi

Comuna Coloniþa

Soluþionarea problemei salubrizãrii
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Reparaþia drumurilor

Oraº Cricova

Amenajarea blocurilor locative

Dezvoltarea reþelelor de drumuri

Finisarea construcþiei casei de culturã

Dezvoltarea infrastructurii

Reparaþia ºi dotarea grãdiniþelor ºi ºcolilor

Amenajarea cimitirelor

Menþinerea ºi protejarea mediului natural

Amplasarea platformelor pentru gunoi

Amenajarea ºi protejarea parcurilor publice

Crearea noilor parcuri de odihnã

Amenajarea terenurilor de odihnã pentru copii ºi adulþi

Acordarea atenþiei sporite înverzirii oraºului

Amenajarea parcurilor publice

Deschiderea parcãrilor auto autorizate

Oraºul Durleºti

Mãrirea fondului locativ

Mãrirea intravilanului comunei

Modernizarea ºi dezvoltarea sistemului de transport

Comuna Cruzeºti

Amenajarea parcurilor de odihnã ºi a terenurilor de joc pentru copii

Comuna Bubuieci

Crearea zonelor de agrement ºi turisice

Construcþia inceneratoarelor pentru localitãþile rurale

Mãrirea suprafeþelor spaþiilor verzi

Proiecatrea ºi construcþia sistemului de canalizare în suburbii

Reparaþia ºi asfaltarea drumurilor

Acordarea atenþiei sporite culturii

Construcþia liniei de teleferic

Deschiderea sãlii de ceremonii

Creºterea fondului locativ (zona Poltava)

Deschiderea centrului de creaþie pentru copii

Amenajarea cãminelor locative

Comuna Budeºti

Construcþia grãdiniþei

Amenajarea clãdirilor istorice

Protejarea parcurilor publice

Deschiderea staþionarului de zi pentru bolnavi

Amenajarea terenurilor ºi parcurilor de odihnã pentru copii

Amenajarea platformelor de gunoi autorizate

Oraºul Vadul lui Vodã

Iluminarea strãzilor

Lãrgirea fondului locativ, în special pentru tineri specialiºti

Amenajarea parcãrilor auto

Amenajarea strãzilor

Iluminarea strãzilor la periferia oraºului Chiºinãu

Construcþia casei de culturã

Amenajarea parcurilor publice

Amplasarea platformelor pentru gunoi

Amenajarea fîntînilor

Organizarea transportului public de noapte
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Mãrirea suprafeþelor spaþiilor verzi

Construcþia sistemului de canalizare centralizat

Deschiderea unei farmaciei
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Comuna Ghidighici

Construcþia liniei de troleibuz pînã în Sîngera

Alimentarea cu apã potabilã a localitãþii

Elaborarea ºi implementarea programelor socio-economice

Lichidarea depozitelor neautorizate pentru stângerea gunoiului

Asigurarea localitãþii cu sistem de canalizare ºi salubrizare

Asigurarea suburbiilor cu apã ºi canalizare

Interzicerea circulaþiei transportului care polueazã mediul ambiant

Construcþia stadionului

Idem energie electricã

Crearea complexelor sportive ºi a zonelor de agrement ºi turistice

Idem transport public

Construcþia stadionului sportiv a Liceului teoretic “Alexandru cel Bun”

Includerea comunei Truºeni în sistemul de deservire comunalã a mun.
Chiºinãu

Crearea noilor locuri de muncã

Reconstrucþia nodului de trafic din zona gãrii auto de Nord

Încurajarea ºi susþinerea agenþilor economici din suburbii

Extinderea oraºului pe ambele pãrþi a rîului

Atragerera investitorilor strãini pentru dezvoltarea suburbiilor

Introducerea gazului natural, asigurarea cu apã potabilã ºi
sistem de canalizare a regiunii “Dealul Leului”

Construcþia parcurilor industriale ºi tehnologice,
Construcþia de locuinþe ºi servicii comerciale
Construcþia coridorului european 9 pe teritoriul satului Ghidighici (în
partea de nord-vest lîngã uzina de vin) ºi satului Grãtieºti (între Grãtieºti
ºi Bulboaca)

Satul Condriþa
Construcþia drumurilor europene
Construcþia unei ºcoli ºi a grãdiniþei în localitate

Comuna Stãuceni

Amenajarea spaþiilor de agrement

Construcþia liniei de troleibuze pîna la Stãuceni

Crearea ºi deschiderea unui traseu turistic în pãdurile satului Condriþa

Construcþia blocurilor locative ºi amenajarea celor existente

Construcþia blocurilor locative pe ºoseaua Balcani

Construcþia locuinþelor sociale pentru profesori ºi medici

Stoparea funcþionãrii uzinelor care poluiazã mediul înconjurãtor (de ex:
uzina de asfalt, var, cariera de pietriº, etc.)

Imbunãtãþirea calitãþii apei potabile

Îmbunãtãþirea serviciilor publice

Schimbarea aspectului estetic al oraºului Chiºinãu dinspre partea de
nord

Îmbunãtãþirea infrastructurii localitãþilor suburbane

Protejarea lacurilor, parcurilor publice ºi a pãdurilor
Mãrirea suprafeþelor plantate
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Comuna Grãtieºti

Amenajarea parcurilor publice

Construcþia unui drum european

Construcþia bãilor publice în Stãuceni

Construcþia reþelei de troleibuz

Construcþia centrului pentru tineret

Construcþia liniei de troleibuz pe traseul Ciovcari - Grãtieºti

Construcþia caselor de culturã pentru tineri din Stãuceni

Reparaþia drumurilor ºi podurilor din localitate

Protejarea patrimoniului istoric

Construcþia unei ºcoli în localitate

Reparaþia drumurilor

Crearea unui incubator ºtiinþific

Dotarea punctului medical cu utilaj modern

Conlucrarea în vederea elaborãrii PAT comunei Grãtieºti
Crearea unui parc tehnologic

Comuna Tohatin

Realizarea de noi spaþii verzi

Amenajarea localitãþii ºi plasarea spaþiilor amenajate pentru gunoi
Stabilirea hotarelor intravilanului comunei

Oraºul Sîngera
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Construcþia sistemului de canalizare

Comuna Truºeni

Amenajarea ºi înverzirea albiei rîului Iºnovãþ ca zonã de agrement

Iluminarea strãzilor

Renovarea grãdiniþie de copii

Prelucrarea deºeurilor

Asfaltarea drumurilor

Lãrgirea zonei de locuit pe traseul Truºeni - Chiºinãu

Amenajarea unui parc public

Amenajarea centrului localitãþii Truºeni
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Capitolul implementãrii strategiei reprezintã faza practicã
a procesului de punere în operã a deciziilor exprimate
prin programe ºi proiecte de dezvoltare. Aceasta trebuie
sã se desfãºoare controlând ºi asigurând îndeplinirea
obiectivelor strategice formulate în capitolul 2. Un tablou
complet al aspectelor cheie de management, obiective
strategice, politici, programe ºi proiecte este prezentat
într-un tabel anexat1.
Pentru demararea planurilor de acþiune aferente fiecãrui
proiect identificat, trebuie îndeplinite o serie de condiþii
esentiale. Acestea au rolul de a reduce riscurile implementãrii legate de etapizare, finanþare, coordonare între
parteneri, etc.

80

Capitolul 4
Implementarea strategiei

Condiþiile ce vor fi enunþate în continuare sunt rezultatul
experienþelor similare din oraºe europene, care în ciuda
diferenþelor de abordare, de dimensiune, surse de
finanþare, au avut câteva condiþii comune de implementare a operaþiunilor. Luate pe rând, fiecare presupune o serie de acþiuni preliminare, care conduc în
ultimã instanþã la formularea unor planuri de acþiune, pe
termen scurt, în vederea demarãrii procesului de implementare a strategiei.

1 Planºa privind Strategia de Amenajare a Teritoriului Municipiului
Chiºinãu pe perioada 2007-2025, Politici programe ºi proiecte sectoriale, anexatã prezentului document
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Condiþia 1:
Clarificarea statutului administrativ al întovãrãºilor pomicole
In prezent, existã în cadrul întovãrãºilor pomicole suprafeþe seminificative de teren al cãror statut este agricol. In ultimii ani, pe aceste terenuri
au fost construite locuinþe. In aceste condiþii, statutul administrativ al
acestor terenuri va trebui clarificat în sensul repartizãrii cãtre o unitate
administrativ teritorialã constituitã.
Acest proces va trebui sã parcurgã o procedurã adminstrativã, analizând formele legale de deþinere în proprietate a terenului, prevederile
privind condiþiile de utilizare a proprietãþii, precum ºi procedurile legale
de înglobare, dacã va fi cazul, în teritoriul unitãþii administrativ teritoriale pe care se gãseºte respectiva proprietate.

Condiþia 2:
Realizarea Planurilor Urbanistice Generale ale fiecãrei unitãþi
administrativ teritoriale a municipiului
In prezent zonele urbane ºi rurale care constituie suburbia municipiului
Chiºinãu nu au Planuri Urbanistice Generale actualizate. Pentru a asigura rezervarea de terenuri pentru politicile sectoriale privind transportul,
dezvoltarea economicã ºi mediul, unitãþile administrativ teritoriale
menþionate vor trebui sã realizeze de urgenþã, coordonat, aceste planuri
pentru a nu întârzia planificarea ºi realizarea investiþiilor propuse de
prezentul document.

Condiþia 3:
Existenþa unei strategii de dezvoltare acceptate de cãtre
partenerii implicaþi în proces
Pentru implementarea strategiei, este necesarã dezbaterea ºi acceptarea
acesteia de cãtre factorii de decizie de la nivelul oraºului ºi al localitãþilor
componente. Participarea altor factori interesaþi, precum comunitatea
oamenilor de afaceri, mediul academic, sectorul non-guvernamental,
este de asemeni utilã, în sensul susþinerii proiectelor ºi contribuþiei lor la
procesul implementãrii.
Dezbaterea documentului strategiei trebuie sã aducã o contribuþie realã
la identificarea ºi prioritizarea proiectelor, însemnând angajarea
partenerilor (organizaþii publice ºi/sau private), identificarea surselor de
finanþare ºi pregãtirea activitãþilor. In final, acceptarea ºi aprobarea documentului reprezintã prima condiþie a demarãrii operaþiunilor de implementare.

Condiþia 4:
Comunicarea proiectelor
O altã condiþie pentru implementarea strategiei se referã la comunicarea
intenþiilor de dezvoltare conþinute în proiectele prioritare ºi asigurarea
suportului din partea comunitãþii. Sunt avute în vedere diverse categorii de
actori, implicaþi direct sau indirect în proces:
*
*
*
*
*

Populaþia din localitatea/localitãþile în care se realizeazã proiectul
Populaþia din municipiul Chiºinãu
Reprezentanþi ai sectorului privat
Potenþiali investitori, contractori, vizitatori
Administraþia publicã localã ºi centralã, etc.
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In acest sens un rol important îl joacã ºi’º va juca în continuare
Comitetul Strategic de Dezvoltare Durabilã a municipiului Chiºinãu,
stabilit prin Decizia Consiliului Municipal din iunie 2006.

Condiþia 5:
Prioritizarea proiectelor
Implementarea programelor ºi proiectelor propuse în documentul
strategiei trebuie sã înceapã cu o prioritizare a acestora. Capacitatea
administraþiilor publice locale nu poate acoperi pe termen scurt întreaga cerere de investiþii. De aceea este necesarã dezbaterea ºi selectarea
unor proiecte pilot de interes major pentru întregul municipiu.
Criteriile care pot sta la baza prioritizãrii proiectelor, ar trebui sã
cuprindã:
* Claritatea statutului juridic asupra proprietãþilor imobiliare - atât
aflate în proprietatea primãriilor, cât ºi a persoanelor fizice;
* Mãrimea clãdirilor/terenurilor, ale cãror dimensiuni trebuie sã corespundã posibilitãþilor de investiþie ºi nivelul lor de echipare edilitarã;
* Existenþa finanþãrii publice în infrastructurã;
Capitolul 4
81
Implementarea strategiei

* Atractivitatea pentru finanþare privatã pentru investiþie;
* Vizibilitatea proiectelor ºi gradul lor de atractivitate în oraº;
* Funcþiunea propusã ºi posibilitatea realizãrii unui mix funcþional, care
sã lãrgeascã sfera interesului investiþional privat ºi sã creascã oportunitãþile de investiþie.

Condiþia 6:
Existenþa unei capacitãþi organizaþionale pentru gestionarea
procesului de implementare a strategiei
Complexitatea aspectelor dezvoltãrii municipiului reclamã crearea unei
structuri organizaþionale cu responsabilitãþi clare în gestiunea procesului, apte sã coordoneze implementarea strategiei, sã capaciteze resurse
financiare publice sau private, sã dialogheze ºi sã negocieze cu alþi
actori implicaþi, sã formuleze ºi sã monitorizeze planurile de acþiune.
Intãrirea capacitãþii unei astfel de echipe, cu precãdere în domeniul
managementului public ºi al managementului de proiect, face obiectul
obiectivului strategic 6 ºi reprezintã o prioritate pentru etapa imediat
urmãtoare.

Condiþia 7:
Organizarea schemelor de finanþare a proiectelor
Tema finanþãrii reprezintã punctul critic al tuturor operaþiunilor de
implementare a proiectelor de dezvoltare. In ideea demarãrii acestora,
trebuie realizatã o schemã a coordonãrii fondurilor publice în sensul
obþinerii unui factor de multiplicare avantajos (1 euro investit de sectorul public genereazã 1 x n euro din partea sectorului privat).
Managementul financiar cuprinde, în acest sens, trei tipuri de acþiuni:
* Finanþarea directã a unor lucrãri de infrastructurã, sau spaþii publice;
* Realizarea de parteneriate public-public sau public-privat pentru
lucrãri de utilitãþi publice, sau investiþii imobiliare;
* Atragerea finanþãrilor din partea agenþiilor internaþionale.
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Implementarea strategiei
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5.1. Monitorizarea
Dacã implementarea proiectelor
înseamnã organizarea ºi conducerea
acestora în sensul atingerii obiectivelor pentru care au fost propuse,
monitorizarea reprezintã un sistem de
colectare ºi raportare a informaþiilor
asupra desfãºurãrii proiectelor, în
vederea îmbunãtãþirii eficienþei ºi
reorientãrii acþiunilor, în cazul în care
acestea nu conduc la rezultatele estimate.
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Capitolul 5
Monitorizare ºi evaluare

Monitorizarea este un instrument de
management ºi o etapã a oricãrei
strategii de dezvoltare, care evalueazã
o serie de aspecte aflate în plinã
desfãºurare, cum ar fi: activitãþi, rezultate parþiale, buget, performanþe ale
organizaþiei ce asigurã implementarea, riscurile identificate iniþial.
Existenþa unor activitãþi bine formulate, a indicatorilor de performanþã
aferenþi acestora ºi a unui buget propriu fiecãrei activitãþi constituie factori
de succes în procesul de monitorizare.
Un grafic al desfãºurãrii în timp a
proiectelor prezentate în capitolul 4
(tabel 5.1.) devine o condiþie esenþialã
pentru monitorizare. De asemeni,
realizarea unui grafic de monitorizare,
care sã etapizeze verificarea rezultatelor parþiale ale fiecãrui proiect,
este un instrument care faciliteazã
acest proces. Graficul anexat, poziþioneazã proiectele propuse în semestrele anilor 2007/2020 ºi îºi propune
sã asiste echipele proiectelor în procesul monitorizãrii acestora.

Tabel 5.1: Graficul de implementare a proiectelor
Tabel 5.1: Graficul de implementare a proiectelor
Cod
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
proiectCodS1 S22007S1 S22008S1 S22009S1 S22010 S1 S22011S1 S22012S1 S22013S1 S22014S1 S22015S1 S22016 S1 S22017S1 S22018S1 S22019S1 S22020
IT1 proiect S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
IT2 IT1
IT3 IT2
IT4 IT3
IT5 IT4
IT6 IT5
IT7 IT6
IT8 IT7
IT9 IT8
IT10 IT9
IG1 IT10
IG2 IG1
IEe1 IG2
IA1 IEe1
IA2 IA1
IA3 IA2
IM1 IA3
IM2 IM1
IM3 IM2
IM4 IM3
IM5 IM4
IM6 IM5
IM7 IM6
IM8 IM7
IS1 IM8
IS2 IS1
IS3 IS2
IEd1 IS3
IEd2 IEd1
IEd3 IEd2
IEd4 IEd3
ISp1 IEd4
ISp2 ISp1
ISp3 ISp2
IL1 ISp3
IL2 IL1
ISo1 IL2
ISo2 ISo1
ISo3 ISo2
IH1 ISo3
IH2 IH1
IP1 IH2
IP1
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Tabel 5.1: Graficul de implementare a proiectelor (continuare)
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Cod
proiect
IT1
IT2
IT3
IT4
IT5
IT6
IT7
IT8
IT9
IT10
IG1
IG2
IEe1
IA1
IA2
IA3
IM1
IM2
IM3
IM4
IM5
IM6
IM7
IM8
IS1
IS2
IS3
IEd1
IEd2
IEd3
IEd4
ISp1
ISp2
ISp3
IL1
IL2
ISo1
ISo2
ISo3
IH1
IH2
IP1

2007
S1 S2

2008
S1 S2

2009
S1 S2

2010
S1 S2

2011
S1 S2

2012
S1 S2

2013
S1 S2

2014
S1 S2

2015
S1 S2

2016
S1 S2

2017
S1 S2

2018
S1 S2

2019
S1 S2

2020
S1 S2
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