Dezvoltarea Municipiului Chişinău
Descriere:

Perioada de
implementare:
Obiective propuse:

Scopul de bază al proiectului este de a susţine autorităţile publice locale ale
Municipiului Chişinău în procesul de consolidare a capacităţilor sale
instituţionale, precum şi a celor de administrare financiară pentru a realiza
obiective de dezvoltare pe termen lung şi pentru a îmbunătăţi prestarea
serviciilor.
1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2011
Componenta 1: Dezvoltare Instituţională şi Guvernare Municipală
• consolidarea proceselor şi structurilor de management ale Municipiului
Chişinău astfel încît acestea să facă faţă eficient provocărilor dezvoltării
municipale;
• îmbunătăţirea transparenţei şi receptivităţii Municipiului Chişinău prin sporirea
implicării diferitor constituenţi în guvernarea municipală.
Componenta 2: Managementul Finanţelor Municipale
• consolidarea capacităţii municipalităţii de a utiliza mai eficient propriile
resurse;
• îmbunătăţirea funcţiilor şi sistemelor de planificare, executare şi control
bugetar din cadrul Municipalităţii.
Componenta 3: Îmbunătăţirea Planificării, Reabilitarea
Infrastructurii şi Prestării Serviciilor
• sporirea capacităţii municipalităţii de îmbunătăţire a administrării spaţiilor
urbane şi implementare a Planului Urbanistic General, precum şi de susţinere
a municipalităţii prin suport tehnic şi consultanţă;
• dezvoltarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor publice locale prestate printr-o
administrare adecvată a investiţiilor.

Rezultate:

Sensibilizare
publică:
Buget:
Parteneri:

•
•
•
•
•
•

Reforma instituţională şi consolidarea capacităţilor;
O guvernare municipală îmbunătăţită;
Sistemul naţional de venituri municipale îmbunătăţit;
Managementul financiar şi de active îmbunătăţit;
O mai bună planificare a administrării spaţiului urban;
Îmbunătăţirea prestării serviciilor.

Vor fi organizate activităţi de sensibilizare pentru autorităţile care iau decizia pentru
asigurarea unei dezvoltări municipale transparente şi responsabile şi implementarea
reformelor.
Bugetul total al proiectului constituie 920,000.00 dolari SUA , finanţat de
către PNUD, Open Society Insititute / LGI, Fundaţia Soros Moldova şi Guvernul
României
Primăria municipiului Chişinău, ONG-uri internaţionale şi locale

Important:

Proiectul contribuie la reforma managementului public intern a Chişinăului (Capitala
Moldovei, care cuprinde 20% din populaţia ţării şi 80% din venitul economic). Aceasta
va abilita rolul oraşului de a acţiona drept un pol de dezvoltare, promovând creşterea
economică, eradicarea sărăciei şi integrarea Europeană a Republicii Moldova.

Contacte:

Ghenadie Ivascenco, Manager de proiect
Adresa: Primăria Municipiului Chişinău, of. 10, bd. Ştefan cel Mare, 83 Chişinău, MD
2012
Tel.: (373 22) 201553, 201735
E-mail: ghenadie.ivascenco@undp.org

