
PLATFORMA ELECTORALĂ
a Partidului Verde Ecologist

pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019

Om curat. Parlament curat. Țară curată.

Educație, Știință și Cercetare

• Asigurarea accesului tuturor copiilor la un sistem de educație calitativ, în 
scoli  dotate  cu  toate  necesarele,  cu  profesori  bine  pregătiți  care  să 
asigure dezvoltarea intelectuală, socială, culturală și fizică a elevilor.

• Dezvoltarea unui sistem eficient de formare continuă, prin programe de 
formare adaptate cerințelor pieței muncii.

• Acordarea  cadrelor  didactice  din  instituțiile  educaționale  statale  a 
statutului de funcționar public și sporirea salariilor.

Sănătate și Protecție socială

• Asigurarea accesului la servicii medicale calitative prin menținerea rețelei 
spitalicești actuale  și dotarea instituțiilor medicale cu echipament  și utilaj 
performant  prin  intermediul  programelor  internaționale  și  investiții  de la 
bugetul de stat.

• Includerea în polița de asigurare medicală a unui control anual asigurat 
pentru toți cetățenii Republicii Moldova.

• Indemnizații sporite pentru mamele tinere și asigurarea gratuită cu locuri 
garantate în instituțiile preșcolare. 

• Susținerea și promovarea reprezentanților diasporei în țările gazdă. 

Protecția Mediului

• Includerea  R.  Moldova în  sistemul  de  securitate  ecologică  a  Uniunii 
Europene.



• Crearea unui sistem național de management al deșeurilor și substanțelor 
nocive.

• Ajustarea cadrului legal la cerințele Europene de protecție a mediului.
• Susținerea  și  promovarea  producerii  de  energie  ecologică,  din  surse 

alternative și ne poluante. 
• Luarea  sub  protecția  statului  a  râurilor  Nistru  și  Prut  ca  principalele 

resurse acvatice ale R. Moldova și reabilitarea celor peste 3000 de râuri 
mici de pe teritoriul țării. 

• Asigurarea tuturor cetățenilor cu apă potabilă și sisteme de sanitație.
• Extinderea suprafețelor împădurite până la 20% din teritoriul național
• Susținerea refacerii  fâșiilor forestiere ca element important în păstrarea 

fertilității  terenurilor  agricole  și  transformarea  lor  în  coridoare  ale  vieții 
sălbatice și a biodiversității.

• Implementarea  conceptului  de  Economie  Verde  în  Programul  de 
guvernare  a  R.  Moldova  pentru  perioada  2019-2022,  care  ar  asigura 
crearea a peste 50 de mii de locuri de muncă.

Statul de Drept, Justiția și Drepturile omului

• Ridicarea imunității deputaților, judecătorilor și procurorilor.
• Asigurarea independenței justiției.
• Implementarea conceptului de decentralizare administrativă  și  realizarea 

autonomiei autorităților locale în cooperare cu autoritățile APL din  țările 
europene, conduse de reprezentanții verzilor.

Combaterea corupției

• Depolitizarea organelor de combatere a corupției și acordarea autonomiei 
necesare pentru implementarea activităților în domeniu fără interferența 
altor instituții și structuri statale.

• Dezvoltarea cooperării internaționale pe domeniul combaterii corupției  și 
spălării de bani.

• Tragerea la răspundere a tuturor celor implicați în ”furtul miliardului”
• Sporirea competențelor Autorității Naționale de Integritate.

Economia

• Susținerea  antreprenorilor  prin  acordarea  de  credite  preferențiale  si 
granturi nerambursabile.

• Promovarea  economiei  verzi  ca  instrument  de  creare  a  oportunităților 
economice și a locurilor de muncă.

• Continuarea dezvoltării rețelei modern de transport: reparația drumurilor 
naționale,  regionale,  căilor  ferate.  Restabilirea  transportului  fluvial  pe 
Nistru și Prut.

• Subvenționarea  tehnologiilor  moderne  în  agricultură  pentru  creșterea 
produselor ecologice cu capacitate sporită pentru export.  

• Dezvoltarea și promovarea turismului, inclusiv cel ecologic și valorificarea 
potențialului balneo-curativ ca metodă de creare a noilor locuri de muncă. 

• Crearea  unei  instituții  bancare  -  ”Banca  Verde”  -  cu  capital  european 
pentru finanțarea investițiilor în economia verde cu dobânda redusă. 

2



• Promovarea  de  către  ambasadele  Moldovei  peste  hotare  a  intereselor 
economice ale producătorilor autohtoni. 

Politica externă, Securitate si Apărare

• Dezvoltarea,  aprofundarea  și  extinderea  Parteneriatului  Strategic  cu 
România, Uniunea Europeană  și  Statele Unite ale Americii  în domeniile 
politic, economic și social, militar și de securitate.

• Întărirea  cooperării  bilaterale  cu  Ucraina  prin  consolidarea  relațiilor  și 
parteneriatelor strategice deja stabilite.

• Retragerea necondiționată a trupelor  și munițiilor Federației Ruse de pe 
teritoriul țării.

• Asigurarea structurilor de forță a RM cu un buget ce să permită dotarea, 
salarizarea și protecția socială a angajaților și membrilor familiilor lor.
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