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Programul electoral al candidatului
pentru funcția de Guvernator al Găgăuziei
SERGHEI CIMPOEȘ
Ideea de bază a programului este de a pune Găgăuzia pe calea cea bună de dezvoltare și de a
introduce în realitate principiile fundamentale prevăzute în Legea privind statutul special al
Găgăuziei.
Actualmente există trei probleme importante care împiedică dezvoltarea completă și corectă a
Autonomiei – nedreptatea totală, corupția și minciunile. Soluționarea acestor probleme este
posibilă prin reducerea primară a aparatului birocratic numeroase și nefuncționale al Autorității
Executive, care ar trebui să fie construit în conformitate cu principiul – un minim de funcționari
și un maxim de efect și de beneficii pentru oameni. Structurile puterii de autonomie trebuie să fie
descentralizate și distribuite într-o proporție echitabilă între Comrat, Ceadîr-Lunga și
Vulcănești, iar specialiștii trebuie să fie la fața locului pentru a răspunde, ajuta și rezolva
problemele oamenilor rapid și eficient. Sistemul de gestiune al Găgăuziei ar trebui construit pe
baza condițiilor de transparență, corectitudine și respect față de oameni. În conceptul de
conducere competentă a autonomiei, este important să se pună ca bază și buna gestionare a
bugetului, care a fost recent folosită exclusiv pe principiile deșeurilor și secretului. Este foarte
important să eradicăm corupția în structurile puterii și cheltuielile iraționale ale fondurilor
bugetare, încercând să distribuim banii oamenilor foarte atent și responsabil, astfel încât ei să
ajungă în cele din urmă la societatea noastră.
Trebuie să se pună un accent deosebit pe dezvoltarea economiei Găgăuziei: generarea unor
proprietari reali prin plantarea de grădini, podgorii, crearea de instalații de seră, creșterea
culturilor anuale și perenă, precum și construirea de ferme de creștere a animalelor. Nu este
vorba de concentrarea culturilor și a animalelor în mâinile unor mari monopoliști, iar ideea are
ca scop atragerea cât mai multor locuitori tineri, eficienți și întreprinzători din Autonomie.
Dezvoltarea agriculturii va da impuls dezvoltării producției industriale și creșterii volumelor
sale, comerțului, va crește nivelul de bogăție a oamenilor, va asigura ocuparea forței de muncă
și va conduce la o creștere a veniturilor la bugetul Găgăuziei.
O sarcină specială a programului electoral este problematică politică: consolidarea puterilor
autonomiei și asigurarea independenței politice a acesteia. Găgăuzia a fost creată pentru a păstra
identitatea poporului găgăuz, a dezvolta cultura și limba ei, a asigura independența economică și
politică. Astfel, este necesar să se adere la scrisorile legii – Legea cu privire la statutul juridic
special al Găgăuziei – și să urmeze calea separării puterilor între centru și Autonomie, acestea
fiind problemele care ar trebui să fie pe agenda zilnică.
Programul meu electoral nu este o revistă plină de culori sau un documentar colorat, cu
promisiuni fabuloase, este un program real și plin de viață, format din aspirațiile și nevoile
oamenilor, pe care le pot realiza grație experienței mele de manager și director de afaceri și care
este subiectul discuțiilor și îmbunătățirilor pentru punerea Găgăuziei Calea de dezvoltare nouă și
corectă.
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