
AM ÎNDEPLINIT MULTE ANGAJAMENTE DIN PROGRAMUL ELECTORAL 
PROPUS LOCUITORILOR MUNICIPIULUI CHIȘINĂU ÎN CAMPANIA 

PENTRU ALEGEREA PRIMARULUI GENERAL DIN 2018. ȘI MAI MULTE 
PROIECTE AVEM DE IMPLEMENTAT ÎN URMĂTORII PATRU ANI.
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AM FĂCUT MULTE,  
FIIND CONSILIER.  
VOI FACE TOTUL, FIIND PRIMAR.

CHIȘINĂU PENTRU TOȚI, 
CHIȘINĂU PENTRU TINE!

SUNT CONVINS CĂ ȘI DE ACUM ÎNCOLO, ÎMPREUNĂ VOM CONSTRUI UN 
CHIȘINĂU MODERN ȘI PROSPER, ÎN CARE SĂ VREM SĂ TRĂIM!

Adresele și alte detalii cu privire la proiectele și programele propuse de noi  
pot fi găsite pe pagina web: ionceban.md

Toți iubim Chișinăul și vrem să-l vedem o ve-
ritabilă metropolă europeană. Fiecare trans-
formare începe însă de la fapte concrete. 

Fracțiunea, pe care am condus-o timp de 
cîțiva ani, și-a concentrat toată activitatea 
în Consiliul Municipal Chișinău pe acțiuni 
constructive. În pofida faptului că am fost 
practic toată această perioadă în opoziție,  
am reușit să convingem alte fracțiuni și con-
silieri să susțină o bună parte din proiecte-
le și programele propuse de noi. Inițiativele 
noastre s-au bazat exclusiv pe promisiunile 
făcute locuitorilor municipiului. 

Cineva ne poate reproșa faptul că toate pro-
iectele pe care le-am realizat pînă acum au 
fost finanțate din bugetul municipal. Este 
adevărat, problemele orașului se rezolvă din 
banii publici.  Locuitorii municipiului plătesc 
impozite și taxe care formează bugetul, iar 
consilierii sunt obligați să reprezinte intere-
sele cetățenilor, stabilind prioritățile de in-
vestire a resurselor financiare în programe 
de interes major pentru cetățeni. Proiectele 
de infrastructură și sociale, promovate de 
consilierii socialiști în CMC, sunt parte a in-
teresului chișinăuienilor și angajamentelor 
asumate de noi. 

Fiind consilier, am reușit împreună cu 
fracțiunea să îndeplinesc multe din promisi-
unile făcute la alegerile locale de anul trecut. 

În opinia mea, responsabilitatea pentru an-
gajamentele asumate este principala calitate 
pe care trebuie să o posede orice funcționar 
și politician. 

Am făcut tot posibilul să îmi onorez anga-
jamentele asumate față de chișinăuieni.  
Pe această cale, mulțumesc locuitorilor 
orașului pentru încredere, dar și echipei mele, 
care a muncit alături de mine zi de zi, colegi-
lor din alte fracțiuni și acelor angajați ai pri-
măriei care s-au implicat cu dăruire de sine.
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GRIJĂ PENTRU  
ORĂȘENI ȘI ORAȘ 
Pentru mine Chișinăul înseamnă, întîi de toate infrastructură dezvoltată: străzi și trotuare de 
calitate; curți amenajate cu parcări, terenuri de joacă și de sport; blocuri de locuit, parcuri și scuaruri 
moderne, transport public confortabil. 

În campania din 2018 m-am angajat să realizez mai multe obiective de infrastructură și împreună 
cu echipa, timp de un an,  prin programele cu destinație specială, am reușit să îndeplinesc mai 
multe promisiuni făcute chișinăuienilor. Vreau să remarc faptul că atunci cînd am venit cu aceste 
angajamente, foarte mulți ziceau că este imposibil ca lucrurile să fie realizate într-un singur an. 
Ne-a reușit.

AM PROMIS stadioane în fiecare sector al orașului. 

AM REUȘIT să construim 10 stadioane multifuncționale noi.  În sectorul Botanica au fost construite 3 stadioane, în 
Centru, la Ciocana și Rîșcani - cîte 2, la Buiucani a fost construit un stadion.   

AM PROMIS curți amenajate cu 150 terenuri de joacă 
noi.

AM REUȘIT să alocăm bani pentru 250 de terenuri de 
joacă noi.

190 sunt deja instalate, iar altele 60 în proces. De 
asemenea, am început modernizarea a 66 de terenuri 
vechi. 

AM PROMIS 150 de terenuri pentru sport și fitness.

AM REUȘIT să alocăm bani pentru 150 de terenuri 
de sport noi. 

70 sunt deja instalate, iar alte 80 sunt în proces.

Adresele și alte detalii cu privire la proiectele și programele propuse de noi  
pot fi găsite pe pagina web: ionceban.md
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AM PROMIS să inițiem programul municipal cu 
destinație specială - ”Curte confortabilă”.

AM REUȘIT să efectuăm și continuă în prezent 
lucrări de reparație a căilor de acces și trotuarelor, 
instalarea bordurilor noi pe zeci de adrese din 
capitală. În această perioada a fost reabilitat 
iluminatul în 460 de curți.

De asemenea, după mulți ani, în premieră, au început 
lucrări de reparație capitală a acoperișurilor, dar și 
schimbarea geamurilor și ușilor la zeci de blocuri din 
Chișinău.

În curțile blocurilor de locuit au fost instalate 1132 de 
bănci noi, dar și 20 foișoare. 

Adresele și alte detalii cu privire la proiectele și programele propuse de noi  
pot fi găsite pe pagina web: ionceban.md

AM PROMIS ȘI AM REUȘIT să finalizăm lucrările 
suplimentare de amenajare a parcului ”Valea Morilor”, 
inclusiv scările, iluminatul, amenajarea pistelor 
separate pentru atletism și ciclism.

AM PROMIS inițierea programului municipal complex 
de salubrizare și amenajare a tuturor parcurilor din 
Chișinău.

AM REUȘIT în această perioadă să alocăm resurse 
financiare pentru lucrări de reabilitare în parcul 
”Alunelul” și finalizarea primei etape de reconstrucție. 

Au fost reparate capital aleile pietonale pe o 
suprafață de 7800 m.p., toaleta publică și asigurată 
infrastructura de acces pentru persoanele cu nevoi 
speciale. 

La etapa a doua a lucrărilor, pentru anul 2020 sunt 
planificate lucrări de amenajare a scenei, iluminatului 
artistic, havuzului.

Au fost reconstruite și reamenajate scuarurile de pe 
străzile Albișoara și Maria Drăgan, scuarul  ”Mezon”, 
și ”Codreanca”,  scuarul Lech Kaczynski. Sunt 
reparate capital aleile și căile de acces, restabilit 
iluminatul și instalate bănci. În parcul Catedralei 
și în  Gradina Publică ”Ștefan cel Mare și Sfînt” în 
următoarele două luni vor fi create noi zone de joacă 
și agrement, cele mai mari și mai amenajate din 
Moldova.

AM PROMIS crearea infrastructurii pentru odihnă 
și sport în parcul ”Valea Trandafirilor”, restabilirea 
sistemului de iluminat și lucrări de amenajare a 
teritoriului. 

AM REUȘIT în parcul ”Valea Trandafirilor” să 
realizăm ample lucrări de reabilitare. Suplimentar am 
reconstruit havuzul ”muzical” de la intrarea în parc. 
Împreună cu alți colegi din CMC am reușit alocarea 
resurselor financiare pentru crearea unui complex 
sportiv multifuncțional unic. 

GRIJĂ PENTRU  
ORĂȘENI ȘI ORAȘ 
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AM PROMIS reparația capitală a 90 de școli. 

AM REUȘIT să alocăm resurse pentru reparația 
capitală a 170 de instituiții de învățămînt. Bugetul 
pentru educație în capitală  a crescut considerabil în 
ultimii ani, însă nu este nici pe departe suficient. 

AM PROMIS reparația capitală și curentă a  
80 de grădinițe. 

AM REUȘIT să reparăm 190 de instituții de 
învățămînt preșcolare. 

AM PROMIS implicare plenară în rezolvarea 
problemei animalelor fără adăpost.  

AM REUȘIT să lansăm procesul de sterilizare și 
programul umanitar „Adoptă un animal de la azil”.

AM PROMIS extinderea parcurilor de troleibuze cu 
35 de unități și autobuze cu 50 de unități. 

AM REUȘIT, la inițiativa și insistența fracțiunii 
noastre, să alocăm resurse financiare pentru 
extinderea parcurilor de autobuze și troleibuze. În 
rezultat avem 40 de troleibuze și 31 de autobuze noi. 
Menționăm, totodată, că ne-am opus rezultatelor 
licitației de procurare a autobuzelor, care a fost 
netransparentă și cu tentă coruptibilă. Considerăm 
că de banii alocați de consiliu am fi putut procura mai 
multe autobuze de aceeași calitate.  

AM PROMIS achiziționarea a noi unități de 
salubrizare.  

AM REUȘIT să alocăm resurse pentru 
achiziționarea a 12 autospeciale. 

Adresele și alte detalii cu privire la proiectele și programele propuse de noi  
pot fi găsite pe pagina web: ionceban.md

GRIJĂ PENTRU  
ORĂȘENI ȘI ORAȘ 

AM PROMIS suport în soluționarea problemelor 
suburbiilor.  

AM REUȘIT să alocăm anual zeci de milioane lei 
pentru realizarea a diferite proiecte în suburbii.  
În mare parte aceste resurse au fost valorificate pentru 
reparația drumurilor, iluminare, reparația sistemelor de 
apeduct și canalizare, reparația grădinițelor, școlilor și 
căminelor culturale. 

Împreună cu administrațiile locale a suburbiilor 
determinăm cele mai stringente probleme și căutăm 
soluții.
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AM PROMIS protecție socială persoanelor sărace. 
Majorarea cu 20% a numărului beneficiarilor de 
compensații pentru agentul termic în perioada 
rece a anului, diferența pentru evacuarea gunoiului, 
diferența datelor contoarelor pentru apă.

AM REUȘIT să acordăm compensații, inclusiv 
pentru diferența datelor contoarelor, la peste 60 mii 
de persoane din Chișinău.  

AM PROMIS ajutor în ajunul sărbătorilor pentru 
circa 100 de mii de oameni nevoiași și sprijin pentru 
populația social-vulnerabilă - pensionari, familii 
numeroase, persoane cu dizabilități. 

AM REUȘIT să alocăm la nivel de consiliu municipal 
resurse financiare pentru acordarea ajutorului în ajun de 
Paște și sărbătorile de iarnă pentru 70 mii de persoane. 

SUSȚINERE SOCIALĂ 
Este datoria autorității municipale să  susțină cetățenii din categoriile 
social-vulnerabile, pensionarii, persoanele cu nevoi speciale. Să aibă 
în grija sa copiii aflați în situații de risc. Să încurajeze tinerii specialiști.  
Să ajute familiile tinere. Împreună cu fracțiunea, am fost mereu alături de 
acești oameni și am depus efort maxim pentru a rezolva măcar o parte din 
problemele pe care le au.

AM PROMIS  susținere pentru familiile defavorizate 
cu trei sau mai mulți copii de vîrstă preșcolară.   

AM REUȘIT, la inițiativa fracțiunii noastre, să 
obținem:

  8.000 de copii din familii social-vulnerabile 
primesc ajutor material unic de 700 lei pentru 
pregătirea către noul an de studii.  
 De acest ajutor beneficiază familiile cu 3 și mai 
mulți copii, familiile monoparentale, familiile în 
care un părinte are grad de invaliditate, familiile de 
tutori ai copiilor de vîrstă preșcolară.

  Ajutor material unic de pînă la 4000 lei per copil. 
Beneficiari în această perioadă sunt 2500 de 
famili. 

  Susținerea financiară a familiilor cu 3 și mai mulți 
copii în instituțiile preșcolare. 

AM PROMIS produse lactate, dar și produse de 
primă necesitate gratuite în primul an de viață a 
copilului.    

AM REUȘIT să asigurăm cu produse lactate 
gratuite 2543 de copii:

  copiii din familii cu risc medico-social, în primul 
an de viață;

  copiii din familii cu gemeni și tripleți, indiferent de 
statutul social;

  copiii în primul an de viață din centrele de 
sănătate adiacente și din suburbii.

AM PROMIS noi servicii sociale prin extinderea 
numărului de asistenți personali. 

AM REUȘIT să instituim suplimentar 900 de funcții 
de asistent personal pentru persoane cu dizabilitate 
severă. Asistenții personali sunt angajați și remunerați 
de Direcția Generală Asistență Socială și Direcția 
Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului.

AM PROMIS acordarea sprijinului pentru persoanele 
cu necesități speciale. 

AM REUȘIT, în premieră, să instalăm 12 ascensoare 
în Asociațiile Medicale Teritoriale, inclusiv 6 
ascensoare-elevatoare. 

Au fost instalate pînă în prezent 28 de semafoare cu 
sonorizare pe principalele artere din oraș,  altele 60 
sunt în proces de instalare. 

Persoanele cu deficiențe de vedere au fost asigurate 
cu dispozitive medicale și non-medicale, 1128 dintre 
ele au beneficiat  de protezare oculară.

Au fost instalate sonerii luminiscente în 600 de 
apartamente.  

Pentru prima dată în 20 de ani, au fost reparate trecerile 
pietonale și drumul de acces în perimetrul străzilor 
unde locuiesc compact persoane cu deficiențe de văz. 
(str. Pietrarilor, șos. Hîncești, str. Drumul Viilor).

Adresele și alte detalii cu privire la proiectele și programele propuse de noi  
pot fi găsite pe pagina web: ionceban.md
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AM PROMIS creșterea cu 10% a numărului 
beneficiarilor de înlesniri și compensații la serviciile 
de transport public.  

AM REUȘIT să alocăm suplimentar compensație 
lunară în mărime de 70 de lei la călătoria cu 
transportul public pentru 6710 cadre didactice și 
748 medici de familie și asistenți medicali.

Oamenii în etate, persoanele cu dizabilitate medie, 
inclusiv pensionarii ministerelor de forță (cu 
pensia de pînă la 3000 lei) primesc compensație 
de 70 de lei sau abonamente. Anual beneficiază 
de compensații și abonamente peste 77 de mii de 
persoane.

AM PROMIS alocații pentru lucrătorii din grădinițe.   

AM REUȘIT să obținem 500 de lei supliment la 
salariul de bază pentru 2975 de educatori.

AM PROMIS susținerea tinerilor specialiști

AM REUȘIT să acordăm compensație în sumă de 
1000 lei lunar pentru plata chiriei tinerilor specialiști 
și angajații autorității publice locale. Sute de tineri 
specialiști beneficiază astăzi de acest suport.

AM PROMIS protecția copiilor fără supravegherea 
părinților și celor plasați în centrele sociale.    

AM REUȘIT să instituim: 

  Serviciul de Asistență Stradală

  Serviciul social „Casa Comunitară” pentru copii cu 
nevoi speciale 

  Serviciul social „Casa Comunitară” pentru copii în 
situații de risc 

  Serviciul social „Locuința socială asistată”

  Serviciul social „Casa de tip familial”

  Serviciul social „Centrul de resurse și suport 
pentru copii și tineri”

AM PROMIS ȘI AM REUȘIT să alocăm cîte 2000 lei 
la nașterea celui de al treilea copil, iar pentru familiile 
social-vulnerabile, începînd cu nașterea primului 
copil.  

În total în această perioadă au beneficiat de acest 
ajutor 2500 de familii.

SUSȚINERE SOCIALĂ 

AM PROMIS sprijin anual din bugetul municipal 
pentru aproximativ 30 mii de persoane aflate în 
situație financiară precară.

AM REUȘIT asigurăm suport pentru 30 700 
de persoane, inclusiv după lichidarea fondului 
de susținere a populației din municipiu, prin alt 
instrumentar, dar și prin instituirea serviciului 
social de suport monetar familiilor/persoanelor 
defavorizate și programul de sprijin al familiei.

AM PROMIS creșterea de trei ori a numărului 
de persoane și familii beneficiare de serviciile 
cantinelor sociale.   

AM REUȘIT să mărim numărul persoanelor care se 
pot alimenta în fiecare zi de la 700 la 1200. Acum 
pregătim un nou proiect cu extinderea numărului de 
beneficiari. 

Adresele și alte detalii cu privire la proiectele și programele propuse de noi  
pot fi găsite pe pagina web: ionceban.md



AM PROMIS un nou nivel de interacțiune între 
părinți, elevi și profesori.

Elaborarea programului municipal „Cartea 
electronică a elevului” și implementarea 
experimentală în instituțiile de învățămînt prin care 
părinții pot urmări frecventarea și reușita copilului, 
dar și comunica cu profesorii. 

AM REUȘIT să implementăm experimental 
programul în 5 școli din capitală. 

AM PROMIS ȘI AM REUȘIT să obținem, împreună cu 
echipa:

  adoptarea în mod transparent și deschis a deciziilor 
și publicarea lor pe pagina web, dar și pe panourile 
informative;
  difuzarea on-line a ședințelor comisiilor de profil; 
  publicarea stenogramelor ședințelor CMC și arhivelor 
video pe pagina web; 
  implementarea sistemului electronic „Adresează-te 
primăriei” și lansarea paginii „petitia.md”;
  prezentarea rapoartelor privind executarea bugetului 
(informațiile sunt publice); 
  lansarea procesului de achiziții publice on-line (astfel 
au fost economisite 25% din fondurile bugetare).

AM PROMIS ȘI AM REUȘIT înregistrarea  
on-line în grădinițe. 

Programul este funcțional. Părinții îl pot accesa, pot 
vedea locul în rînd și data cînd vor primi îndreptarea. 

AM PROMIS ȘI AM REUȘIT să realizăm traducerea 
tuturor actelor normative ale primăriei în limba rusă. 

Sunt în proces de traducere în limba engleză cele mai 
importante informații despre oraș, proiecte urbane, 
oportunități de investiții și itinerare turistice. 

TRANSPARENȚĂ
Chișinăul nu este al primarului și nici al consilierilor. Chișinăul este al locuitorilor orașului. Respectiv, 
fiecare dintre ei trebuie să aibă acces liber la procesele de luare a deciziilor. Odată cu venirea fracțiunii 
noastre în Consiliul Municipal Chișinău, procesul decizional a devenit mult mai transparent. 

Adresele și alte detalii cu privire la proiectele și programele propuse de noi  
pot fi găsite pe pagina web: ionceban.md

Î M P R E U N Ă  VO M  FAC E  C H IȘ I N ĂU L  M A I  F R U M O S,  M A I  P R O S P E R ,  
M A I  C O N F O R TA B I L !  U N  O R AȘ P E N T R U  T O Ț I ,  P E N T R U  T I N E !

În calitate de consilier am făcut mai puține decît mi-aș fi dorit.

Cu regret, astăzi primăria nu este structură organizată și ori-
entată spre nevoile locuitorilor Chișinăului. 

Tot ce am reușit împreună cu echipa: terenuri de joacă, stadi-
oane multifuncționale, și multe alte proiecte – a fost obținut 
prin insistență și perseverență. 

Practic am obligat managerii primăriei să observe grijile oa-
menilor, deoarece problemele orașului nu erau în centrul 
atenției lor. Am fost și sunt împotriva managementului defec-
tuos în primărie.

Chișinăul trebuie să fie locul unde oamenii vor să trăiască. 
Curțile trebuie să fie confortabile pentru adulți și atractive pen-
tru copii. Serviciile municipale trebuie să mențină orașul curat. 

Transportul municipal trebuie să fie sigur și bine organizat. 

Copii trebuie să frecventeze cu plăcere școlile și grădinițele, 
iar profesorii și educatorii să dispună de tot necesarul pen-
tru desfășurarea procesului educațional. Primăria trebuie să 
întrețină grădinițele și școlile – nu părinții.

Instituțiile medicale trebuie să fie reparate și bine dotate.  
Medicii și profesorii trebuie să ducă un trai decent.

Chișinăul trebuie să fie orașul unde tinerii au locuri de muncă 
bine plătite, care le permit să-și întemeieze familii și să con-
struiască case.

Drumurile trebuie să fie bune, marcate și iluminate.

Imediat după alegeri vom lansa cel mai amplu și ambițios pro-
iect pentru modernizarea capitalei.  

Sunt convins că, avînd susținerea orășenilor, vom putea reali-
za toate conceptele de dezvoltare a capitalei.  
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