
CALENDARUL BUGETĂRII PARTICIPATIVE 
ÎN ORAȘUL IALOVENI

A lă mai multe pe www.bugetareparticipativa.viitorul.org   
                  www.bugetareparticipativa.viitorul.org/ialoveni

A lă mai multe pe www.bugetareparticipativa.viitorul.org   
                  www.bugetareparticipativa.viitorul.org/ialoveni

Primăria orașului Ialoveni
or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 45
Republica Moldova, MD-6801
Telefon: (+373 268) 22 484
Fax: (+373 268) 22 484
Email: primaria.ial@mail.md

IDIS „Viitorul”
mun. Chișinău str. Iacob Hâncu 10/1
Republica Moldova, MD-2005
Telefon: (+373 22) 221 844
Fax: (+373 22) 245 714
Email: of ice@viitorul.org

Proiectul „Bugetare participativă – instrument e icient pentru participarea cetățenească 
în Moldova”, este sprijinit inanciar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe 
și implementat de Agora Central Europe, IDIS „Viitorul”, Primăria orașului Ialoveni și 
Primăria satului Budești.

TU DECIZI PENTRU IALOVENI!

21 octombrie – 11 noiembrie 2019
VOTUL TĂU PENTRU BUGETUL PARTICIPATIV 

DECIDE VIITORUL ORAȘULUI IALOVENI!

Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

Dacă ai mai mult de 18 ani și ești locuitor al orașului Ialoveni, poți vota ce 
proiect poate i implementat din bugetul civil:

Activități Perioada de implementare

Campania de informare cu privire la bugetarea 
participativă

01.05.2019 – 30.08.2018

Depunerea proiectelor 01.06.2019 – 30.08.2019

Prima întrunire publică (Analiza calitativă 
publică a unor proiecte. Întrebări și răspunsuri)

01.06.2019 – 30.06.2019

Analiza proiectelor (publicarea proiectelor, 
evaluarea fezabilității)

01.06.2019 – 30.09.2019

A doua întrunire publică (Prezentarea 
proiectelor inale. Pregătirea pentru vot. 
Modalități de votare a proiectelor eligibile)

01.10.2019 – 15.10.2019

Votarea proiectelor de bugetare participativă 21.10.2019 – 11.11.2019

Validarea voturilor de Grupul de Lucru 12.11.2019 – 22.11.2019

Anunțarea și a ișarea rezultatelor inale 22.11.2019 – 29.11.2019

Implementarea proiectului 02.12.2019 – 10.05.2020

Dacă ai nevoie de ajutor pentru votarea online sau ai anumite întrebări legate de bugetul 
participativ, poți contacta Coordonatorul local din orașul Ialoveni, Andrei Țabur, pe adresa de 
e-mail: primaria.ial@mail.md sau la numărul de telefon 069512878. Coordonatorul îl puteți găsi 
și la Primăria orașului Ialoveni, cu sediul pe str. Alexandru cel Bun 45.

LA SEDIUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI IALOVENI
de pe str. Alexandru cel Bun 45, în baza buletinului de identitate, primind un buletin de vot

ONLINE – pe www.bugetareparticipativa.viitorul.org/ialoveni , secțiunea „Votează”  
sau



PROIECTE  DE  BUGETARE  PARTICIPATIVĂ  ÎN  ORAȘUL  IALOVENI

Smart City (aplicații IT pentru servicii publice, energie 
regenerabilă etc.): 
• Instalarea a două panouri solare în cele mai populare 

parcuri din or. Ialoveni „Sfatul Țării” și „Troița” va permite 
ca persoanele ce au activități în aer liber să-și poată încăr-
ca unitățile electronice (telefon, planșetă, laptop etc.).

• Iluminat stradal LED pe strada Mihai Viteazul.

• Instalarea panourilor de publicitate electronică pentru informarea locuitorilor 
orașului Ialoveni privind activitatea autorităților publice locale, proiectele imple-
mentate și cele în derulare, iar la capitolul promovare, vorbim despre timpul gratuit 
acordat agenților economici nou creați pentru promovare.

Infrastructură socială:
• Amenajarea sensului giratoriu situat în inima orașului 

Ialoveni, pe str. Alexandru cel Bun, cu instalarea a trei 
drapele: a orașului Ialoveni, a Republicii Moldova și a UE. 
Totodată, instalarea consolelor de iluminat vor crea un 
aspect solemn și în același timp modern.

• Colectarea selectivă a deșeurilor, fapt ce va duce la 
educarea cetățenilor pentru sortarea deșeurilor menaje-
re din urma lor, păstrarea și menținerea mediului încon-
jurător.

Amenajarea spațiilor publice (mobilier urban etc.):
• Indicatoare solare, care se încarcă pe baterii solare 

și reduc considerabil numărul de accidente rutiere în 
preajma trecerilor de pietoni, astfel încât atrag atenția 
șoferilor de la distanță.

• Indicatoarelor stradale și turistice ar face orașul mai 
atractiv și accesibil pentru vizitatorii orașului.

• Tablă de șah în parcul public „Sfatul Țării” va crea un 
aspect frumos și va permite locuitorilor să-și petreacă 
timpul util și distractiv.

• „Sub căciula lui Guguță” constă în amenajarea, pe teritoriul Bibliotecii Publice 
„Spiridon Vangheli”, a două foișoare cu acoperișul în forma Cușmei lui Guguță în 
interiorul cărora vor i instalate bănci și măsuțe unde cititorii vor putea lectura în 
liniște în aer liber.

Educație, tineret și sport (terenuri sportive în cartiere etc.):
• Amenajarea unui teren pentru skateboard în centrul 

orașului Ialoveni, pe str. Basarabia. Aici există deja un te-
ren de joacă pentru copii, amplasat lângă o zonă reziden-
țială cu mai multe blocuri. Astfel, va i creat un complex 
sportiv de activități pentru copii și adulți.

• Teren sportiv multifuncțional pe strada Păcii, pentru 
practicarea fotbalului, baschetului și voleiului. 

Locuri și terenuri de joacă pentru copii:
• Teren de joacă pe strada Ismail pentru copiii din cele 

două blocuri locative noi. Spațiul va i dotat cu tobogane, 
scrânciob și bănci pentru părinții care îi însoțesc.

• Teren de joacă pe strada Mihai Viteazul cu tobogan, 
două scrâncioburi și alte instalații pentru distracții.


