Alegerile Guvernatorului Găgăuziei din 30 iunie 2019

Programul electoral al candidatului
pentru funcţia de Guvernator al Găgăuziei
IRINA VLAH
Implementarea programului regional "Acasă în Găgăuzia"
Programul vizează întoarcerea şi acomodarea compatrioţilor în UTA Găgăuzia. Participanţii la
program şi membrii familiilor acestora vor primi garanţii din partea autorităţilor regionale,
sprijin financiar şi beneficii sociale:
•

Acordarea subvenţiilor în valoare de 40,000 de lei pentru fiecare familie care se întoarce
la reşedinţa permanentă în Găgăuzia.

•

Furnizarea de stimulente pentru ca aceste familii să plătească impozite şi taxe locale.

•

Alocarea terenurilor pentru construirea şi dezvoltarea afacerilor proprii acestor familii în
condiţii preferenţiale.

•

Asigurarea participării prioritare a familiilor care revin în Patria în programele de sprijin
pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

•

Acorda sprijinului familiilor în procesul de acomodare.

Dezvoltarea industrială a regiunii
•

Crearea a 5,000 locuri de muncă noi, oferirea unui pachet social tuturor deţinătorilor a
noilor locuri de muncă din sectorul real al economiei.

•

Creşterea salariului mediu în regiune la 10,000 lei.

•

Atragerea investiţiilor în volum anual de 100 de milioane de lei în zone economice libere
– Comrat, Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti.

•

Deschiderea unui aeroport modern în Ceadîr-Lunga, care poate deservi zboruri
internaţionale de mărfuri şi pasageri.

•

Construirea unei centrale electrice moderne în Vulcăneşti, care va asigura necesarul de
energie electrică pentru regiune.

•

Acordarea subvenţiilor pentru toţi agenţii economici în valoare de 3,000 lei pentru fiecare
nou loc de muncă creat.

•

Acordarea subvenţiilor pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii: până la 400 mii
lei pentru fiecare solicitant. Volumul anual al granturilor va fi de 20 milioane de lei.
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•

Volumul fondului de sprijin pentru afaceri va fi majorat la 100 milioane de lei în 2023.

•

Construcţia şi reconstrucţia tuturor drumurilor regionale în pavaje din beton asfaltat:
o reconstruirea drumurilor de acces către: Beşalma, Dezghingea, Cotovscoe, Joltai,
Copceac, Cazaclia, Carbalia, Cioc-Maidan şi Chioselia Rusă.
o drumurile Congaz – Baurci, Etulia – Cişmichioi, Avdarma – Chiriet-Lunga vor fi
reconstruite.

•

Iluminarea stradală în absolut toate localităţile din Găgăuzia.

•

Atragerea a cel puţin 400 milioane de lei de investiţii şi vom construirea sistemelor de
canalizare şi drenaj pentru mai mult de 50,000 de locuitori ai autonomiei:
o asigurarea reconstruirii şi construcţia reţelelor de canalizare, a sistemelor de
drenaj şi a instalaţiilor de purificarea a apei din mun. Comrat;
o modernizarea sistemul de alimentare cu apă şi canalizare din Vulcăneşti.

•

Lichidarea depozitele de stocare a deşeurilor în toate localităţile din autonomie,
prelucrarea deşeurilor menajere solide.

•

Curăţarea albiei râului Ialpug din zonă de la municipiul Comrat până la comuna Svetlîi,
inclusiv satele Chirsova, Beşalma, Congaz.

•

Implementarea programului regional de dezvoltare a turismului UTA Găgăuzia.
Construirea unui hipodrom şi a unui complex turistic bazat pe ferma de cai "At-Proline".

Crearea unui complex agroindustrial în autonomie
•

Majorarea fondului de subvenţionare în agricultură la 40 milioane lei până în 2023: Cel
puţin 50 de fermieri vor primi sprijin în fiecare an.

•

Alocarea subvenţiilor de până la 10,000 lei pe an pentru fiecare familie pentru producerea
fructelor şi legumelor, precum şi 10,000 lei pentru producţia animalieră.

•

Acorda subvenţiilor întreprinderilor de prelucrare, până la 50% pentru construirea
infrastructurii de producţie.

•

Asigurarea accesului la apa pentru irigare.

Educaţia – baza dezvoltării industriale
•

Deschiderea în Gagauzia până în anul 2021 a celui mai modern complex educaţional din
Moldova.

•

Introducerea tehnologiilor avansate în domeniul instruirii şi extinderea numărului de
specialităţi tehnice în şcolile profesionale din Vulcăneşti, Ceadîr-Lunga, Comrat.

Suntem mândri de Găgăuzia!
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•

Crearea unui model de centru educaţional pe baza Colegiului Agrotehnic al comunei
Svetlîi.

•

Susţinerea şi implementarea programului "Copiii talentaţi din Găgăuzia".

•

Îmbunătăţirea calităţii predării disciplinelor reale în şcolile din Găgăuzia, sporirea
numărului de cursuri în liceele un profil real.

•

Crearea bazei tehnico-materiale moderne în toate şcolile din Găgăuzia.

•

Deschiderea Facultăţii de Tehnologii Informaţionale la Universitatea de Stat din Comrat.

•

Susţinerea tinerilor oameni de ştiinţă în vederea consolidării potenţialului ştiinţific şi
intelectual al Găgăuziei: tinerii oameni de ştiinţă vor primi granturi de 20,000 de lei pe
an.

•

Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea abilităţilor creative ale copiilor: deschiderea
Complexului Cultural şi Educaţional din Ceadîr-Lunga.

Dezvoltarea culturii fizice şi a sportului
•

Construirea unui stadion modern şi a unei piscine în Comrat.

•

Dotarea cu echipament a sălilor sportive din fiecare localitatea pentru practicarea
sportului de-a lungul întregului an.

•

Construirea unui stadion în Cazaclia, reconstruirea stadioanelor din Ceadîr-Lunga,
Vulcăneşti şi Congaz.

•

Construirea unui complexul multifuncţional pentru tineretul olimpic.

•

Sporirea premiilor şi burselor regionale pentru cei mai buni sportivi din Găgăuzia.

Crearea unor condiţii confortabile de viaţă pentru fiecare locuitor
al Găgăuziei
•

Implementarea programelor care să sprijine maternitatea şi copilăria: majorarea
indemnizaţiilor de naştere în Găgăuzia la 10,000 de lei, cu asigurarea unei alimentaţii
garantate pentru nou-născuţi.

•

Majorarea compensaţiilor pentru perioada rece a anului la 1,000 de lei pentru fiecare
beneficiar.

•

Sprijinirea familiilor tinere în achiziţionarea propriilor locuinţe în cadrul programului
"İLK EV", prin achitarea subvenţiilor din bugetul Găgăuziei în valoare de 25%.

Suntem mândri de Găgăuzia!
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•

Scutirea părinţilor de taxe în toate grădiniţele de autonomie. Acoperirea a 100% din
nutriţia copiilor în grădiniţe şi creşe din buget.

Doctor pentru fiecare locuinţă
•

Modernizarea instituţiilor medicale şi angajarea personalului medical necesar în cadrul
programului "Doctor pentru fiecare locuinţă".

•

Oferirea locuitorilor din Găgăuzia a cotelor pentru tratament în instituţiile medicale
republicane specializate.

•

Reconstruirea instituţiilor medicale din localităţile Chirsova, Dezghingea, Comrat,
Vulcăneşti şi Centrul perinatal din Ceadîr-Lunga.

•

Lichidarea cozilor pentru consultarea medicilor specialiştilor prin introducerea
înregistrărilor la distanţă prin telefon sau online.

Crearea condiţiilor pentru participarea activă a tineretului în viaţa
socială a Găgăuziei
•

Majorarea burselor regionale cu 50%.

•

Susţinerea tinerilor profesionişti să-şi realizeze potenţialul în cadrul autorităţilor din
Găgăuzia, inclusiv în funcţiile de conducere.

•

Implementarea programelor de sprijinire a businessului mic şi mijlociu a tinerilor
antreprenori.

Cultura găgăuzilor – obiect al mândriei
•

Promovarea şi protejarea limbii găgăuze.

•

Construirea unui edificiu pentru Teatrul Naţional din Găgăuzia.

•

Crearea unui muzeu modern dedicat tradiţiilor găgăuzilor.

Pe 30 iunie votăm pentru viitorul nostru!

Suntem mândri de Găgăuzia!

