Promisiunile electorale vs atribuțiile președintelui
Alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020
Semaforul promisiunilor electorale

Candidatul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr
(PPDA) la funcția de președinte al Republicii Moldova,
Andrei Năstase, vine cu un program electoral desfășurat și
detaliat, care abordează mai multe domenii-cheie. Din cele
110 promisiuni electorale, mai puțin de jumătate se încadrează în limitele atribuțiilor constituționale ale șefului statului.

VIZIUNE

Republica Moldova stat de drept, ancorat strategic
în Uniunea Europeană...
”ACUM e timpul Moldovei de
mâine!”

110 promisiuni electorale
Echilibrul promisiunilor între
conforme și neconforme 49% la
49%
54 de atribuții sunt neconforme
atribuțiilor cons�tuționale ale
președintelui
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Parțial conformă
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Platforma electorală a candidatului propune un proiect de
țară care vizează, practic, toate aspectele vieții
social-politice și are drept punct de start – scoaterea țării din
captivitatea grupărilor oligarhice. Candidatul promite să
lansarea mai multor proiecte naționale care să crească
calitatea vieții cetățenilor și reanimarea instituției referendumului pentru soluționarea mai multor probleme naționale.

CONCLUZII GENERALE
Programul conține mai multe angajamente care depășesc
atribuțiile mandatului prezidențial. Implementarea programului este improbabilă fără existența unei majorități parlamentare pro-prezidențiale care va învesti un guvern ce va
prelua spre implementare programul prezidențial.
Proiectul de țară al candidatului are un orizont temporar ce
depășește cu mult mandatul de 4 ani al șefului statului, iar
costurile de realizare a angajamentelor făcute sunt cu mult
peste sursele de finanțare ale bugetului de stat prognozabile.

Metodologia aplicată: Au fost analizate promisiunile electorale prezentate în platforma electorală oficială a candidatului, publicată pe pagina sa web în raport cu atribuțiile președintelui, consemnate în Constituția Republicii Moldovei
și alte legi. În dependență de nivelul de conformitate, promisiunile au fost divizate în trei grupuri, corespunzătoare
următoarelor calificative:
Conformă

Parțial conformă

Neconformă

Acest produs a fost realizat de Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”
cu sprijinul Fundației SOROS MOLDOVA.
Opiniile exprimate aparțin ADEPT și nu reflectă neapărat poziția Fundației.

PROMISIUNILE CONFORME
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI
Aproape 49 % din promisiunile electorale ale candidatului sunt conforme atribuțiilor președintelui,
acestea reprezentând mai mult intenția candidatului decât acțiunea în sine.
Din 54 de atribuții conforme 41 (75%) țin de politica internă a statului și vizează probleme de ordin economic și social, care vor putea fi realizate nemijlocit cu implicarea altor structuri ale statului

Politică Internă
1. Încurajarea inițierii de reforme structurale profunde
în toate domeniile și sectoarele de activitate;
2. Activarea instituției referendumului național pe
temele esențiale, cardinale, care țin de evoluția
ireversibilă;
3. Medierea tuturor conflictelor din societate și garantarea, prin echilibru și implicare, toleranța, pacea;
4. Sprijinirea Procurorului General, vegherea la
păstrarea independenței acestuia
5. Susținerea Consiliul Superior al Magistraturii în
toate acțiunile prin care acesta își va propune să
reformeze și să garanteze independența justiției
6. Inițierea, alături de noul Parlament, a unui set de
amendamente la Codul Penal și Codul de Procedură Penală, așa încât sancțiunile pentru cei care
se vor face vinovați de infracțiuni de mare amploare la adresa statului sau a bugetului de stat să
fie mărite;
7. Încurajarea și susținerea universităților din
Republica Moldova să suplimenteze locurile
disponibile la facultățile de Drept, așa încât să fie
anticipată nevoia de noi procurori și magistrați,
pentru o reformă autentică a justiției;
8. Declararea încă din primul minut al mandatului său
un război total corupției;
9. Demararea unui proiect național al lustrației, cererea înființarea și activarea unei comisii parlamentare care să verifice toate averile foștilor și actualilor
demnitari, funcționari publici, judecători și procurori.
10. Propunerea inițiativelor legislative care să ofere
polițiștilor, procurorilor și judecătorilor instrumente
suplimentare care vor putea fi folosite în lupta
împotriva corupției
11. Încurajarea implementării unui model de proiect
național de protecție socială de origine europeană
- fiecare cetățean să aibă dreptul la un venit minim
garantat, fie că e vorba de un salariu decent, de
pensie, ajutorul de șomaj sau alte instrumente de
protecție socială;

12. Elaborarea strategiei naționale, care va conține pachetul de legi și de măsuri cu impact social pentru toate
categoriile sociale vulnerabile;
13. Lansarea procesului de elaborare a unui Program
Național pentru Dezvoltarea Capitalului Uman al
Republicii Moldova (2021-2040) - Politici de redresare a
natalității; Politici de susținere a tinerilor; Politici de
creștere a speranței de viață; Acțiuni de prevenire a
plecării cadrelor calificate
14. Pledarea pentru includerea prioritară a problemelor
legate de familie, copii, tineri, demografie în documentele de politici și agendele de dezvoltare, astfel încât
aceste subiecte să fie abordate la nivel național, local,
sectorial;
15. Lansarea procesului de elaborare al unui Program
Național pentru Modernizarea Economică a Republicii
Moldova;
16. Atingerea consensului național, al întregii clasei politice
și al societății, în vederea schimbării profunde a
modelului economic de dezvoltare a țării;
17. Propunerea mediului de afaceri și decidenților măsuri
necesare debirocratizării: simplificarea procedurilor de
înregistrare și lichidare benevolă a afacerilor, reducerea
costurilor de înregistrare și lichidare benevolă a afacerilor, reducerea numărului actelor permisive eliberate de
către autorităţi, reducerea numărului de activităţi licenţiate:
18. Încurajarea adoptarea de către viitorul Parlament a unei
reduceri semnificative a taxelor pe muncă
Încurajarea reformelor care vor permite creșterea
19. gradului de bancarizare a economiei
Susținerea politicilor care vor viza dezvoltarea econo20. miei digitale
Susținerea și promovarea dezvoltării serviciilor de
21. e-government, un obiectiv care va crește gradul de
accesibilitate la internet și echipament digital;
22. Susținerea măsurilor și acțiunilor care vor îmbunătăți
starea resurselor acvatice si vor asigura conservarea
biodiversității;
23. Susținerea proiectelor naționale care să contribuie la
restabilirea pădurilor, pășunilor, luncilor;
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24. Susținerea programelor legate de reducerea
emisiilor gazelor cu efect de seră în contextul
schimbărilor climatice care vor afecta Moldova în
următorii ani prin secete severe și inundații;
25. Inițierea și sprijinirea elaborării unui program
naţional multianual de modernizare a infrastructurii
pentru o perioadă de 15 ani, care va fi finanţat din
surse publice și resurse financiare internaţionale,
iar acest obiectiv va fi asumat de către toți actorii
politici care își doresc cu adevărat dezvoltarea
Republicii Moldova;
26. Inițierea și asigurarea un parteneriat strategic cu
Guvernul și cu toți cei implicați în domeniul agriculturii și industriei alimentare în vederea conjugării
eforturilor pentru creșterea competitivității sectorului agroalimentar, asigurarea gestionării durabile a
resurselor naturale în agricultură;
27. Susținerea și promovarea unei politici de subvenţii
predictibilă și sustenabilă, bazată pe priorităţile
sectorului;
28. Promovarea unei politici fiscale echilibrate în
domeniul agriculturii, reducerea ocupării informale
în sector, combaterea evaziunii fiscale, atragerea
fondurilor de asistenţă externă
29. Promovarea, la nivelul statului, a unei politici coerente și integrate de promovare a exporturilor, implicarea urgentă a statului în ajutorarea industriei
autohtone, în special susținerea agriculturii și
industriei alimentare;
30. Propunerea și sprijinirea creării unui sistem de
formare profesională continuă a funcţionarilor care
va stimula performanța în administrația publică
centrală;
31. Susținerea politicilor care vor favoriza accesarea
online a tuturor serviciilor publice - obținerea
diferitelor acte permisive trebuie să fie posibilă de
la distanță, prin Internet
32. Organizarea unei campanii de instruire gratuită în
utilizarea TIC pentru orice doritor, în special pentru
populația activă neangajată în câmpul muncii
33. Susținerea Guvernului în reformarea și digitalizarea tuturor serviciilor publice orientate spre
cetățean, promovarea principiului ghișeului unic
virtual pentru serviciile publice;
34. Realizarea reintegrării teritoriale a țării cu sprijinul
partenerilor externi cu respectării suveranităţii și
integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, în strictă
conformitate cu normele dreptului internaţional;
35. Pledarea pentru interconexiunea cu sistemul energetic din România, pentru a căpăta acces la piaţa
de energie și gaze din Uniunea Europeană;
36. Stimularea proiectelor de producere a energiei
alternative și valorificarea resurselor interne de
biomasă;

37. Discutarea tuturor vulnerabilitățile provocate de
războiul hibrid informațional
38. Elaborarea unei legi prin care să fie trasate liniile
roșii care nu mai pot fi trecute fără sancțiuni în
ceea ce privește minciuna, manipularea, fake
news și dezinformarea publică
39. Neacceptarea ca poporul să mințit și manipulat,
neadmiterea ca judecățile de valoarea să fie făcute
discriminatoriu, în baza unor percepții cinic modelate de media și prezentate oamenilor drept
adevăruri imuabile
40. Impunerea tuturor instituțiilor statului o transparență publică totală, necondiționată, prin propriul
comportament;
41. Demararea și finanțarea de la bugetul de stat a
unui program național de combatere a propagandei de orice fel, internă sau externă

Politică Externă
42. Asumarea cu responsabilitate a priorităților strategice de politică externă ale statului nostru: integrarea europeană, consolidarea relațiilor cu Uniunea
Europeană și Statele Unite ale Americii
43. Atragerea resurselor externe nerambursabile sau
creditare cu dobânzile facilitare, preponderent de
la UE, SUA și România
44. Consolidarea parteneriatului strategic cu România
45. Promovarea unor relații reciproc avantajoase cu
Rusia
46. Dezvoltarea unor relații reciproc avantajoase cu
Ucraina, în special administrarea Complexului
Hidroenergetic Nistrean;
47. Readucerea problemei transnistrene pe agenda
Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii,
Rusiei și a instituţiilor internaţionale de resort
48. Neacceptarea soluției federalizării Republicii
Moldova care este una periculoasă și poate
contribui decisiv la dezintegrarea teritorială

Apărarea țării și securitatea națională
49. Susținerea politicile de consolidare a capacităţilor
de management ale securităţii și apărării naţionale
50. Profesionalizarea Armatei, inclusiv prin creșterea
graduală a ponderii efectivului de soldaţi și sergenţi
angajaţi prin contract, ameliorarea condiţiilor de
activitate și cazare pentru militari;
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51. Eficientizarea activității Serviciului de Informații și
Securitate (SIS), echipat cu resursă umană de
calitate
52. Asigurarea controlului parlamentar asupra SIS
Consolidarea capacităților Institutului Naţional de
53. Informaţii și Securitate pentru a pregăti colaboratori cât mai performanți
Colaborare instituțională corectă cu SIS în vederea
54. realizării obiectivelor comune – anticiparea,
reducerea și eliminarea riscurilor de securitate
asupra independenței și integrității teritoriale a

PROMISIUNILE PARȚIAL CONFORME
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI
Două dintre promisiunile electorale pot fi realizate de către Președintele țării doar în colaborare cu ale
alte instituții ale administrației publice centrale, locale sau a partenerilor de dezvoltare.

Consolidarea securității energetice
1. Soluţionarea datoriei de peste 6 miliarde dolari SUA
pentru gazele naturale, în comun cu factorii de
decizie din Federaţia Rusă și cu participarea mediatorilor internaţionali - primul pas în direcţia
soluţionării conflictului transnistrean și reîntregirii
Republicii Moldova

Mass-Media
2. Demararea și finanțarea de la bugetul de stat a unui
program național de combatere a propagandei de
orice fel, internă sau externă;

PROMISIUNI NECONFORME
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI
54 din promisiunile candidatului nu corespund atribuțiilor președintelui și nu vor putea fi realizate decât
cu implicarea directă a Parlamentului și implementarea de către Guvern prin intermediul instituțiilor de
resort și administrației publice locale

Justiția

Combaterea corupției

1. Eliminarea imediată a impunității, egalitatea în fața legii
și dreptul la o judecată corectă trebuie să devină obligatorii;
2. Neacceptarea ca cei care s-au dovedit a fi activat
împotriva oamenilor sau sunt posesorii unor averi care
nu pot fi justificate să mai rămână parte a corpurilor
procurorilor și judecătorilor;

3. Reducerea semnificativă a corupției în sectorul
achizițiilor publice;
4. Combaterea drastică a contrabandei și economiei
subterane;
5. Aplicarea reală a mecanismului confiscării averilor
dobândite în urma îmbogățirii ilicite;
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Educația
6. Acoperirea deficitului de peste 2 mii de profesori,
800 dintre aceste locuri vacante fiind în grădinițe;
7. Modernizarea profundă a sistemul educațional:
preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional
tehnic și superior;
8. Reformarea sistemului de formare profesională a
cadrelor didactice și crea-rea unui sistem de motivare al acestora;
9. Consolidarea capacităţilor instituţiilor care pregătesc pedagogi;
10. Ajustarea conţinuturilor educaţionale la realităţile
sociale și economice;
11. Formularea de conţinuturi educaţionale modernizate și noi metode predare;
12. Modernizarea infrastructurii și dotarea corespunzătoare a instituţiilor de învăţământ: asigurarea
unor condiţii de studii și cazare adecvate pentru
elevi și studenţi;
13. Asigurarea cu echipamente TIC a cadrelor didactice și elevilor din toate treptele de învățământ,
asigurarea accesului absolut la servicii de Internet;
14. Asigurarea unui sistem educaţional accesibil pentru
elevi, inclusiv pentru cei din familii dezavantajate;
15. Crearea unui sistem de recunoaștere a competenţelor dobândite în context informal și informal;
16. Modernizarea sistemului de învăţare pe parcursul
întregii vieţi;
17. Crearea unui sistem eficient de consiliere și ghidare
în carieră a elevilor/studenţilor

Sistemul de sănătate
18. Identificarea resursele financiare pentru majorarea
semnificativă a salariului medicilor și tuturor lucrătorilor medicali din sistem;
19. Găsirea soluțiilor sustenabile așa încât salariul
personalului medical să fie mărit de cel puțin 3 ori,
în etape, în următorii patru ani de zile;
20. Identificarea resurselor pentru modernizarea infrastructurii medicale, pentru dotarea spitalelor cu
echipamente performante;
21. Promovarea unor politici eficiente pentru a opri
exodul medicilor din Republica Moldova prin salarii
competitive, condiții de muncă și de trai decente,
avantaje și facilități sociale și prin creșterea prestigiului de lucrător medical;
22. Identificarea unor modalități optime de structurare a
rețelei medicale: un serviciu medical de proximitate
și, în același timp, dezvoltarea unor spitale regionale moderne;
23. Adaptarea sistemului medical pentru noile
provocări legate de actuala pandemie și
potențialele amenințări sanitare de o asemenea
anvergură;

24. Asigurarea controlului și eficientizarea reglementării
pieței produselor farmaceutice
25. Demonopolizarea pieței farmaceutice, combaterea
formării abuzive a preţurilor la medicamente și
micșorarea prețurilor la acestea;
26. Eliminarea corupției din sistemul medical;
27. Eficientizarea sistemului de asigurări medicale în
vederea optimizării accesului populaţiei la serviciile
medicale de calitate;
28. Propunerea unui Pactul național pentru sănătate
care se va referi, inclusiv la creșterea gradului de
prevenție și accentuare a importanței medicinii
primare și ambulatorii

Dezvoltarea economică
29. Implicarea urgentă a statului în sprijinul economiei
autohtone, în special pentru susținerea agriculturii și
industriei alimentare
30. Introducerea TVA-ului redus pentru toate alimentele
și ingredientele pentru producerea acestora, ceea ce
va contribui la micșorarea prețurilor pentru consumatori și creșterea sensibilă a consumului și a tuturor
indicatorilor macroeconomici;
31. Trecerea de la un sistem economic bazat pe consum
și pe remitenţe la un sistem bazat pe dezvoltarea
industriilor competitive, precum și pe atragerea de
investiţii ale capitalului naţional și străin;
32. Eficientizarea gestionării patrimoniului național
33. Eficientizarea administrării Fondurilor de stat, care
dispun de resurse financiare foarte mari și direcționarea eficientă a resurselor financiare
34. Creșterea colectărilor la buget în urma optimizării
activității întreprinderilor de stat
35. Dezvoltarea turismul care determină dezvoltarea
industriilor aferente
36. Atragerea tehnologiilor noi în procesul de producere,
a proiectelor inovative, ceea ce va duce la o creștere
a competitivităţii sectoarelor industriale și la creșterea
productivităţii forţei de muncă
37. Crearea unui mediu investiţional favorabil pentru
dezvoltarea și extinderea unor mecanisme de infrastructură antreprenorială: parcuri industriale, clustere,
incubatoare de afaceri;
38. Debirocratizarea instituțiilor și administrației publice
trebuie realizată cu celeritate pentru a reduce povara
administrativă a mediului de afaceri;
39. Impunerea moratoriu pentru legea miliardului
40. Impozitarea tranzacțiilor cu off-shor-urile
41. Impozitarea suplimentară a obiectelor de lux sau
viciilor;
42. Atragerea resurselor externe nerambursabile sau
creditare cu dobânzile facilitare, preponderent de la
UE, SUA și România
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Protejarea mediului
43. Promovarea subiectelor legate de dreptul oamenilor
la un mediu durabil nepoluat și sănătos, în contextul
dezvoltării economice;
44. Impunerea unui control strict pentru asigurarea ca
tăierile de păduri să fie la maxim reduse;
45. Pledarea pentru creșterea suprafeţei domeniului
forestier, reîmpădurirea și consolidarea fondului
silvic

Modernizarea infrastructurii
46. Modernizarea și reconstrucţia capitală a infrastructurii de transport naţional, sistemelor de irigaţii,
aprovizionare cu apă potabilă și canalizare,
construcţia de apeduct cu staţii de tratare a apei,
combaterea poluării;
47. Dezvoltarea transportului rutier, transportul feroviar
de călători și mărfuri, transportul aerian, inclusiv prin
extinderea Aeroportului Internațional Chișinău, dar
și a transportului naval;

Reforma instituțională
49. Digitalizarea și dezvoltarea guvernării electronice;
50. Dotarea fiecărui cetățean cu mijloace accesibile de
semnătură electronică (exemplul Estoniei);
51. Dotarea fiecărui cetățean cu portmoneu electronic
pe care se vor efectua toate plățile statului către
cetățeni evitând intermediari și din care vor fi
posibile achitări pentru orice serviciu;
52. Ajustarea programului de studii pentru disciplina
educație civică în instituțiile de învățământ gimnazial, liceal și superior în vederea includerii abilităților
de consum, a tehnologiilor moderne în general și a
serviciilor electronice în particular;

Securitatea
53. Modernizarea sectorului de apărare prin dotări și
echipament modern
54. Efectuarea unui audit cu privire la gestionarea patrimoniului militar cu tragerea la răspundere penală
ulterioară a celor care au devalizat patrimoniul
apărării;

Dezvoltarea agriculturii
48. Alocarea a cel puțin 5 % din cheltuieli bugetare
pentru sprijinul financiar al agriculturii;
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