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eu o să distrug sistemul
mafiotic corupt.

Obiectivele principale ale programului electoral
al candidatului nr.1 la funcția de președinte, Renato Usatîi
”Începem runda decisivă
a luptei pentru eliberarea
Moldovei de regimul mafiotic
corupt, a cărui întruchipare
este Dodon”, a declarat candidatul la președinție Renato
Usatîi în cadrul conferinței
de presă la care și-a prezentat
obiectivele principale ale programului electoral.
”Particip la această campanie
pentru că am fost propus de
poporul Moldovei. Este o
responsabilitate enormă și vă
promit că nu vă voi dezamăgi.
Voi fi doar în serviciul poporului. Toți candidații vorbesc
despre soluționarea diferitelor
probleme și își propun rețetele.
Eu consider că problema
principală a Moldovei este
harababura și corupția. Atunci
când voi face ordine vor începe
să se pună la punct și toate
celelalte – și pensiile, și salariile, și educația și sănătatea”, a
spus Renato Usatîi.
El a dat o explicație clară pentru
cei care nu înțeleg din ce cauză
autoritățile noastre nu luptă contra
corupției: ”Să țineți minte că ele
nu pot să lupte contra corupției
pentru că ele înseși sunt corupția.
Eu voi distruge acest sistem mafiotic corupt. Nu vom aștepta să vină
primăvară. Vom pune la răcoare la
iarnă!”.
Renato Usatîi consideră că vic-

toria în alegerile prezidențiale va
fi doar primul pas spre schimbarea totală a autorităților din țară.
Sarcina principală este de a reuși
organizarea alegerilor parlamentare anticipate imediat după cele
prezidențiale. Schimbarea înseamnă nimicirea regimului mafiotic corupt. Schimbarea înseamnă
îmbunătățirea vieții poporului.
Schimbarea înseamnă educație și

sănătate de calitate. Schimbarea înseamnă locuri de muncă și revenirea
acasă a emigranților. Schimbarea
înseamnă majorarea salariilor și
pensiilor.
”Noi facem primul pas spre
schimbare. Calea nu ne va fi ușoară.
Dar noi o vom parcurge. Moldova este țara noastră și nu trebuie
să așteptăm să vină cineva să ne
rezolve problemele. O vom face

doar noi înșine. Noi trebuie să devenim stăpâni la noi acasă, în țara
noastră. Pentru a începe efectuarea
schimbărilor în Moldova trebuie
să înțelegem că alegerile nu sunt
doar un eveniment despre care să se
vorbească în telejurnale. Alegerile
sunt un instrument real în mâinile
voastre. După cum veți vota, veți
și trăi în următorii câțiva ani”, a
declarat Renato Usatîi.

Obiectivele principale ale planului de acțiuni pe care candidatul nr.1
l-a prezentat la judecata alegătorilor vizează:
Victoria în alegerile
prezidențiale. Alegerile
parlamentare anticipate

Actualul președinte – un kuliok boțit – trebuie să plece. Acum anume el
se află în fruntea sistemului mafiotic corupt ce trebuie distrus. Autoritățile
actuale nu pot să lupte contra harababurii și corupției, deoarece anume

ele sunt cauza principală a harababurii și corupției.
Victoria în alegerile prezidențiale va fi primul pas. Sarcina principală
este să reușim să organizăm alegerile parlamentare anticipate imediat
după cele prezidențiale.
Conform articolului 2 al Constituției Republicii Moldova, suveranitatea națională îi aparține poporului. Articolul 38 stipulează că voința
poporului constituie baza puterii de stat și că această voință se exprimă
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prin alegeri libere. Articolul 32 le garantează cetățenilor libertatea gândirii, a opiniei, precum și libertatea exprimării în public. În baza acestor
prevederi constituționale, primul decret pe care îl va semna Usatîi după
ce va fi ales președinte va fi decretul cu privire la dizolvarea actualului
parlament – cel mai corupt, mai putred și mai rușinos din istoria Moldovei.

Planul de modernizare
a Moldovei

O sarcină de maximă importanță este elaborarea unui plan de modernizare a Moldovei, de restabilire a economiei naționale distruse în
decurs de 30 de ani. Actualmente țara noastră nu numai că stă pe loc, ea
se năruiește, deoarece nici un președinte, nici un prim-ministru nu a pus
problema unui plan distinct de reorganizare a țării.
Orice construcție începe de la proiect. În decurs de 30 de ani la noi
unii au încercat să ridice pereții, să pună deasupra lor acoperișul și abia
mai târziu își dădeau seama că mai întâi trebuie pusă o temelie trainică,
iar unii dintre ei mai voiau să sape și un beci sub casă. Fără un proiect
de modernizare nu ne va reuși nimic. Fără un astfel de plan nu poate
fi reanimată economia, agricultura, transportul. Fără acest plan nu vor
apărea uzinele fără de care nu poate să existe nici un stat normal. Fără
marii contribuabili nu vor apărea mijloacele financiare necesare pentru dezvoltarea infrastructurii, a sferei social-economice, a medicinii,
educației, culturii.
Renato Usatîi îi va antrena pe cei mai buni specialiști din țară și din
străinătate în elaborarea planului de modernizare a Moldovei.
Acest plan trebuie să dea răspunsuri la întrebările: de ce fel de fabrici
și uzine are nevoie Moldova, care sunt direcțiile ce trebuie dezvoltate în
sectorul agroindustrial, ce culturi agricole trebuie să creștem? Trebuie
să producem ceea ce e solicitat în lume, ce poate să devină baza creșterii
exportului și, respectiv, să ne permită să reducem deficitul comerțului
extern și datoria externă. Trebuie să fim într-un pas cu timpul.
Acest plan trebuie înfăptuit în paralel cu planul de restabilire urgentă
a învățământului mediu tehnic. Avem acum în țară zeci de universități și
institute, dar nu avem școli de meserii, școli profesionale tehnice, care să
instruiască sudori, strungari, electricieni, dulgheri, cusătorese, instalatori.
În calitatea sa de primar de Bălți Renato Usatîi a avut numeroase întrevederi cu mari investitori și prima întrebare pe care o puneau aceștia era:
câți muncitori calificați aveți care să poată fi angajați la întreprinderile
mari? Se ajunge la situații în care unele companii străine ce activează în
Moldova înființează ele înseși cursuri de pregătire a specialiștilor pentru
producțiile lor. Dacă nu va fi soluționată problema instruirii specialiștilor
calificați pentru unele producții moderne concrete, cetățenii noștri vor
munci în continuare la pavarea drumurilor în regiunea Moscova sau ca
hamali în Europa.
Planul de dezvoltare a economiei trebuie să vizeze și modernizarea
infrastructurii transportului. La Bălți se lucrează deja în această direcție.
În capitala nordului specialiștii germani vor elabora un proiect de modernizare totală a logisticii transportului din oraș.

Eradicarea corupției. Înființarea
”Mossadului moldovenesc”

Cu participarea celor mai buni angajați ai MAI, CNA, SIS și procuraturii va fi înființată o nouă instituție de forță pentru combaterea corupției
în eșaloanele de sus ale puterii. Centrul Național Anticorupție va fi li-

chidat, deoarece el însuși a devenit un simbol al corupției, nu a fost în
stare să contracareze nici ”furtul secolului” – sustragerea unui miliard
de dolari din sistemul bancar moldovenesc, nici alte acte criminale de
corupție de rezonanță.
În organele de drept ale Moldovei activează mulți angajați de treabă care vor fi antrenați în activitatea noii instituții numite deocamdată
convențional ”Mossadul moldovenesc”. Această instituție va lupta contra
corupției la cel mai înalt nivel. Nu contează care e statutul persoanei
corupte – deputat în parlament, magistrat, membru al guvernului, primministru, președinte sau președinte al parlamentului. Această instituție
va trebui să distrugă sistemul corupt în decurs de un an.
Statul Singapore este considerat unul exemplar în privința reușitei
reformelor, inclusiv în ceea ce privește eradicarea corupției. Și Renato
Usatîi se ghidează de experiența acestui stat.

LICHIDAREA SISTEMULUI
DE ADMINISTRARE RAIONALĂ

Lichidarea de urgență a sistemului de administrare raională. Nu avem
nevoie de președinți de raion, de adjuncții lor din diferite partide, șefi
ai diferitelor departamente. Toate obiectele care se află în orașe și sate
trebuie să fie la balanța primăriilor locale. În toată țara, există un număr imens de terenuri, construcții neterminate, cu care administrațiile
raionale nu fac nimic, dar nici nu le transferă în gestiunea primăriilor.
Avem mai mulți șefi decât oameni care lucrează. Lichidarea sistemului
de administrare raională va economisi sute de milioane de lei în buget,
iar banii vor fi direcționați spre dezvoltarea orașelor și satelor.

Oficiile de consulting
în centrele raionale

Concetățenii noștri, care au câștigat din greu un ban peste hotare, se
întorc acasă și încearcă să investească într-o afacere. Foarte des, acest
lucru se face orbește, fără vreo consultare cu specialiaști, oamenii iau
credite care nu pot fi întoarse, după care pierd totul.
La inițiativa lui Renato Usatîi, în toate centrele raionale din Republica
Moldova vor fi deschise oficii de consultanță, la care vor primi asistență
toți cei care vor veni cu un plan de afaceri și nu numai. Cetățenii din
țară, dar și din diaspora, care vor dori să-și investească banii în propria
afacere, vor primi informație despre planul de dezvoltarea a țării și, în
special, despre potențialul regiunilor.

Orașul vinului

Renato Usatîi inițiază proiectul național „Orașul vinului”. Aceasta va
ocupa o suprafață de câteva zeci de hectare, pe care vor fi prezenți absolut
toți producătorii de vin din țara noastră. Zona va găzdui hoteluri, spasaloane și alte atracții, ceea ce va face din „Orașul vinului” din Moldova
primul centru turistic care va atrage în Moldova vizitatori nu doar din
țările vecine - Ucraina și România, CSI și UE, ci și din întreaga lume.

Ipoteca fără dobândă pentru
tinerii specialiști

Liderul Partidului Nostru a elaborat împreună cu un grup de experți
un plan distinct de sporire a atractivității vieții și muncii în Moldova
pen-tru tinerii specialiști. Acestor tineri

USATÎI RENATO
Partidul Politic
“Partidul Nostru”

Votat

PUTEREA E ÎN ADEVĂR /
Eu o să distrug sistemul mafiotic corupt.
Moldova are nevoie de un președinte,
nu de un kuliok boțit!
www.ru1.md
www.rup2020.md

”Nu vă solicit să votați pentru mine. Dar vă îndemn să nu fiți
indiferenți. Haideți să le stricăm
împreună planurile celor care se
agață cu tot dinadinsul de putere
ca să jefuiască în continuare poporul. Haideți să ne trezim, să ne
mobilizăm, să venim la 1 noiembrie
masiv la secțiile de votare și să votăm împotriva acestor ”kulioace”
și acestor contrabandiști, împotriva
celor care au furat miliardul și se
folosesc în continuare de schemele
de corupție primite ca moștenire de
la regimul oligarhic precedent. Cum
vom vota, așa vom trăi!

specialiști Renato Usatîi le-a destinat și un proiect concret în privința
căruia s-a consultat cu experți din Moldova și dinafara țării. Este vorba
de acordarea locuințelor accesibile tinerilor specialiști prin intermediul
ipotecii fără dobândă.

Rezerva de cadre pentru
salvarea Moldovei

Renato Usatîi a demarat proiectul național ”Rezerva de cadre”. Pe
site-ul rup2020.md a fost inaugurată o pagină specială în care oricine
dorește își poate plasa CV-ul.
Datorită acestui proiect, oricare specialist competent într-un domeniu
sau altul se poate candida în condiții echitabile pentru orice funcție din
administrația președintelui, din parlament, guvern și alte instituții de
stat.
Acest proiect este orientat împotriva ”cumetrismului”, ”nănășismului”
și altor aspecte neplăcute ale societății noastre. El are menirea de a le
oferi oamenilor posibilitatea de a ocupa o funcție pentru că într-adevăr
o merită, ci nu datorită unor anumite predilecții politice sau purtării anumitor culori politice. Candidații la funcțiile disponibile vor fi selectați
eminamente după criterii profesionale.
Renato Usatîi pledează, de asemenea, pentru înființarea în parlament
și în guvern a unor departamente ale tineretului pentru ca tinerii înșiși
să se ocupe de soluționarea problemelor lor reale.

Reglementarea
transnistreană

Adevărata soluționare a conflictului transnistrean va fi posibilă doar
după realizarea reformelor, care vor oferi o dezvoltare social-economică
a orașelor și satelor de pe malul drept al Nistrului. Până când nu vom
învinge corupția și nu vom ridica nivelul de trai al populației, nu vom
putea uni țară.
Înainte să vină cu promisiuni frumoase pentru malul stâng, autoritățile
Republicii Moldova trebuie să-și demonstreze capacitatea de a asigura
condiții bune de viață pentru localitățile, care se află sub jurisdicția lor
pe malul drept al Nistrului.

O politică externă
corectă

Moldova trebuie să-și conceapă o politică externă corectă în primul
rând în ceea ce ține de relațiile cu țările vecine – Ucraina și România;
să colaboreze în interesele Moldovei atât cu Vestul, cât și cu Estul. Totodată, în nici un caz să nu fie vasalul cuiva.
Renato Usatîi este singurul politician care nu și-a schimbat acest
principiu, adoptat încă în 2014, când a intrat în politica moldovenească.
Alții însă au speculat intens asupra geopoliticii și și-au schimbat poziția
în funcție de conjunctură și de propriile interese.

Candidatul nr. 1 Renato Usatîi nu va fi președintele vreunui
partid sau al vreunei grupări oligarhice, al vreunor vectori
geopolitici. El s-a lansat în alegeri ca un candidat al poporului.
Și va fi un veritabil președinte al poporului, care nu îi va dezbina, ci
îi va uni pe oameni, indiferent de naționalitate și limbă,
de preferințe politice, confesiune, vârstă, loc de trai.
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