
FIȘA DE DATE A PROIECTULUI

MOVE IT Like Lublin - o inițiativă de dezvoltare
durabilă a transportului public din Chișinău

Fotogr
afie:

EU copywright

Domeniu prioritar:
Parteneriat care conectează, Digital (bandă largă,
mobil, eGov, inovare digitală, cibernetică); Parteneriat 
care înverzește, Mediu și schimbări climatice;

Numărul de contract
(CRIS):

421-885

Perioada de
implementare:

01.02.2021 - 01.02.2025

Contribuția UE: € 3 325 000

Buget total: € 3 500 000

Organizație(Organizații) de
implementare:Chisinau City Hall

Site-ul
proiectului:

https://chisinau.md/

Descrierea proiectului:
Asigurarea unui transport public calitativ, eficient și eficient este una dintre cele mai mari provocări pentru autoritățile
publice din toate țările, inclusiv pentru orașul Chișinău. 

Activitățile acestui Proiect au drept scop susținerea autorităților locale din Chișinău pentru transformarea transportului
public al orașului într-un transport mai incluziv, mai sigur, mai rezilient și durabil. Acest lucru va fi realizat prin
transferul de know-how din UE și în primul rând prin transferul de expertiză de la partenerul de proiect,
municipalitatea Lublin (Polonia). Proiectul ține cont de nevoile actuale ale chișinăuienilor, activitățile proiectului vor
îmbunătăți gestionarea urbană și prin urmare vor îmbunătăți viața locuitorilor orașului său.

Rezultatul așteptat în urma implementării Proiectului, este obținerea unui transport public accesibil, cu o mobilitate
urbană dezvoltată pentru municipiul Chișinău.

Rezultate așteptate:
- Calitate îmbunătățită a managementului Transportului Public din Chișinău.
- Legislație îmbunătățită privind transportul public la nivel local și național.
- Direcția Transport din cadrul Primăriei mun. Chișinău reformată, modernizată și cu o mai bună funcționalitate.
- Dezvoltarea transportului local prin abordarea teritorială.
- Plan de Mobilitate Urbană Durabilă elaborat.
- Schimb de bune practici și know-how între angajații din Lublin și Chișinău.
- Implementarea celor mai bune practici pentru combaterea efectelor adverse ale pandemiei COVID-19 în transportul
public.
- Sporirea capacității și eficienței Primăriei în monitorizarea și gestionarea traficului prin utilizarea celor mai noi
tehnologii și inovații.
- Crearea Centrului de Monitorizare a Traficului.
- Tablou de bord pentru monitorizarea în timp real a GPS-urilor autobuzelor și troleibuzelor, orarul digital, fluxul de
pasageri și  vânzările de bilete.
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