
Alegeri parlamentare din 11 iulie 2021

Programul electoral 
al Alianţei pentru Unirea Românilor

Alianţa pentru Unirea Românilor este un partid românesc ce transcende graniţa nedreaptă între 
state, fixată arbitrar pe râul Prut, şi care are ca şi deziderat principal o viaţă mai bună pentru toţi 
românii, inclusiv moldoveni.

Unirea dintre România şi Republica Moldova reprezintă o certitudine a viitorului, însă până când 
se îndeplinesc condiţiile unei majorităţi parlamentare pro-Unire Alianţa pentru Unirea Românilor 
urmăreşte îndeplinirea unor puncte economice care să facă viaţa mai bună:

1. Salariul minim: 6.000 de lei pe lună; alocaţii pentru întreţinerea copiilor minim: 1.000 de 
lei pe lună; pensia minimă de 3.500 de lei pe lună – sume nete, după impozitare;

2. Stoparea traseismului politic cu pierderea mandatului de parlamentar;

3. Confiscarea averilor celor care săvârşesc fapte de corupţie; procuror european;

4. Susţinerea fermierilor moldoveni cu o subvenţie fixă anuală la hectar de 2.500 de lei pe 
an;  programul  "Primul  Tractor",  credite  cu  dobândă  zero  pentru  achiziţia  de  utilaje 
agricole  produse  total  sau  parţial  în  Republica  Moldova;  programul  "Finanţarea 
Fermierilor Români" desfăşurat de către România, pentru Republica Moldova, ce să ofere 
subvenţii suplimentare celor care îşi vând produsele în România;

5. Susţinerea autorităţilor locale printr-un Program Naţional de Investiţii  – PNI – 100 de 
milioane de euro anual, prin care să se ofere susţinere financiară pentru modernizarea 
drumurilor,  construirea  de  reţele  de  apă  şi  canalizare  şi  reabilitarea  clădirilor  de 
învăţământ, ş.a.m.d.;

6. Autostrada Iaşi–Ungheni–Chişinău–Tiraspol–Odessa, începerea proiectării la autostrada 
"Ştefan cel Mare" – Bălţi–Chişinău–Cahul–Galaţi;

7. Construirea  unei  centrale  electrice  pe  gaz  în  colaborare  cu  ROMGAZ,  în  apropierea 
capitalei Chişinău, pentru a valorifica gazul ieftin românesc;

Votează AUR, alege România!

http://alegeri.md/


Programul electoral al Alianţei pentru Unirea Românilor

8. Programul naţional "Tinerii Antreprenori" – 20.000 de euro nerambursabili pentru tinerii 
din  Republica  Moldova,  până  în  40  de  ani,  care  doresc  să  deschidă  o  afacere  – 
20.000.000 de euro anual; în primul an de funcţionare firmele cu până la 10 angajaţi să 
nu plătească nici o formă de impozit, nici cel pe salarii (se aplică o singură dată în viaţă 
pentru un acţionar);

9. Reducerea TVA-ului la 15%; impozit pe venit de 1% pentru afacerile ce au trei angajaţi 
şi 3% pentru cele fără angajaţi, până la o cifră de afaceri de 1.000.000 de euro; pentru 
bătrânii  care au vârsta de pensionare şi încă mai lucrează impozitarea venitului  să fie 
zero; reducerea cu 35% a tuturor taxelor aferente angajatorului şi angajaţilor; eliminarea 
taxelor  vamale  pentru  importurile  şi  exporturile  produselor  din  şi  spre  Uniunea 
Europeană, acord similar celui existent cu Turcia;

10. Retragerea trupelor de ocupaţie ruse din regiunea transnistreană şi înlocuirea lor cu trupe 
de menţinere a păcii sub egida ONU; separarea facturilor la gaz şi curent între regiunea 
transnistreană  şi  restul  Republicii  Moldova şi  regimul  de la  Tiraspol  să  îşi  plătească 
factura.
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