


Slogane electorale promovate: 

 

Dezvoltă oraşul – votează ARMAŞU! 

Iubeşte-ţi oraşul – votează ARMAŞU! 

Salvează oraşul – votează ARMAŞU! 

 

În buletinul de vot: Nr. 2 



“ Văd Ialoveniul ca un oraş al 
confortului european, condiții urbane 
şi farmec rural, curat, amenajat, cu 
terenuri pentru copii şi sportive în 
fiecare cartier, cu oameni care zîmbesc, 
cu tineri ocupaţi, bătrîni respectaţi, 
ascultaţi şi implicaţi în activităţile 
primăriei”  



• Avem economie locală subdezvoltată 

• Probleme de mediu și ecologie, colectare separată a deșeurilor, 

curățenie, salubrizare, cîini vagabonzi, amenajarea spațiilor verzi 

• Lipsa unui sistem de ocupaţii pentru tînăra generaţie şi insuficienta 

implicare în activităţile primăriei 

• Asistenţă insuficientă persoanelor aflate în dificultate şi cu nevoi 

speciale, implicare redusă a pensionarilor în viaţa activă a localităţii 

• Transport aglomerat şi reţea insuficient dezvoltată de drumuri locale 

• Administraţie birocratizată și netransparentă, management 

neperformant al serviciilor publice 

• Patrimoniu cultural şi spiritual nevalorificat 

• Cartiere periferice subdezvoltate, discriminare a locuitorilor din 

zonele noi, în construcții, unde nu trăiesc compact alegători, ca să 

fie atractivi pentru politicieni şi astfel din punctul lor de vedere nu 

este rezonabil a-i asigura cu drumuri, canalizare, apă etc. 

 



• Extinderea și îmbunătățirea rețelei de drumuri locale, a serviciilor 
de transport; 

• Dezvoltarea infrastructurii pentru asigurare cu apă, canalizare, 
acumulare deșeuri, curățenie; 

• Asigurarea iluminatului stradal și măsuri de eficiență energetică în 
toate instituțiile locale, inclusiv prin instalarea colectoarelor 
solare; 

• Implementarea programelor de mediu și amenajare a spațiilor 
verzi; 

• Dezvoltarea rețelei de grădinițe; amenajarea terenurilor pentru 
copii și sport în toate cartierele; 

• Susținerea și atragerea tinerilor în viața economică, socială și 
culturală a orașului; crearea locurilor noi de muncă; 

• Dezvoltarea turismului rural, cultural, sportiv; 
• Promovarea imaginii orașului Ialoveni și atragerea resurselor 

suplimentare de finanțare a proiectelor de dezvoltare locală; 



• Crearea condițiilor favorabile și stimulatorii pentru 
reprezentanții businessului local, atragerea investitorilor, 
inclusiv a concetățenilor noștri aflați la muncă peste hotare; 

• Parteneriate de colaborare cu societatea civilă, 
antreprenori, biserici, diferite grupuri de niţiativă și 
voluntari în elaborarea și implementarea proiectelor 
sociale; 

• Consultare, comunicarea eficientă și informarea 
permanentă a locuitorilor despre activitățile și preocupările 
primăriei; 

• Transparență totală privind deciziile adoptate, achizițiile 
publice, licitațiile, gestionarea fondurilor primăriei; 

• Valorificarea tehnologiilor electronice moderne și prestarea 
unei game largi de servicii publice on-line; 

• Crearea condițiilor pentru implicarea activă a pensionarilor 
în activitățile primăriei etc.  



• crearea subdiviziunii pentru atragerea 
investiţiilor şi managementul proiectelor;  

• sistem transparent de achiziţii publice, 
licitaţii;  

• creare centru de business şi parc industrial 
pentru antreprenori;  

• crearea unui centru multifuncţional pentru 
tînăra generaţie; 

• gamă largă de servicii on-line;  
• terenuri pentru copii şi pentru sport în 

fiecare cartier; 



• trebuie dezvoltată rețeaua de transport cu mun. Chişinău. 
Propunerea este prin troleibuz de ultimă generaţie, fără 
fire.  

• Acest model este adaptat să își reîncarce bateriile în fiecare 
stație în doar 15 secunde, în timp ce călătorii coboară și 
urcă, transportul se conectează printr-o antenă de mare 
putere la o bază de reîncărcare.  

• Noua tehnologie folosește, de asemenea, un alt truc tehnic 
precum încărcarea bateriilor atunci când frânează.  Stațiile 
pot fi adaptate în funcție de arhitectura zonei, iar emisiile 
poluante nu există.  

• Tehnologia se numeşte TOSA (Trolleybus Optimisation 
Systeme Alimentation) şi a fost dezvoltată de grupul ABB, 
din Zurich. Încărcările se realizează printr-un mecanism 
montat deasupra mijlocului de transport, care se cuplează 
la sistemul de alimentare din staţii, care furnizează 
acumulatorilor  transportului dat 400 de kW.  



• Reţea de drumuri locale,  

• apă, canalizare,  

• iluminat stradal,  

• servicii comunale colectare deşeuri, 
îmbunătăţite, separare şi prelucrare.  



• tîrguri de caritate,  

• ateliere de creaţie,  

• Festivalul Ialoveniului,  

• atragerea expoziţiilor, teatrelor,  

• biblioteci electronice,  

• centre informaţionale locale,  

• activităţi de promovare a turismului 
cultural şi sportiv etc. 



„Ialoveni nu este oraş-model  

şi nici centrul universului, 

dar noi vom munci ca să 
devină!” 



e-mail: sergiuarmasu@yahoo.com 

Blog personal: 

www.sergiuarmasu.wordpress.com 

Pagina de Facebook:  

http://www.facebook.com/SergiuArmasu  

    

Vă mulţumesc anticipat pentru 
colaborare! 
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