Promisiunile electorale vs atribuțiile președintelui
Alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020
Semaforul promisiunilor electorale

Platforma electorală a candidatul Partidului Acțiune
și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, este una
complexă și vizează mai multe domenii cheie
pentru dezvoltarea țării. Mai mult de jumătate din
promisiunile electorale corespund atribuțiilor
constituționale ale șefului statului.
VIZIUNE

Republica Moldova – stat de drept, asociat politic și
integrat economic în Uniunea Europeană
”E vremea oamenilor buni!”

156 de promisiuni electorale
81 din promisiuni sunt conforme
24 promisiuni sunt parțial
conforme
33 de promisiuni neconforme

Caracterul justițiar al programului țintește revendicarea
calității de lider național, care își propune să curețe
societatea de elementele corupte, să dezvolte
economia și să asigure protecția socială a segmentelor
vulnerabile ale societății. Suportul popular și ponderea
morală a președintelui ales ar urma să predispună
Parlamentul, Guvernul și alte instituții publice spre
acceptarea implementării programului prezidențial, iar
partenerii externi spre susținerea acestuia.

CONCLUZII GENERALE
33%

52%

9%

15%
71%
Neconformă

Parțial conformă
Conformă

Candidatul vine cu o platformă electorală ambițioasă,
dar costurile estimate pentru realizarea acesteia
depășesc sursele de finanțare ale bugetului de stat
prognozabile. Pe lângă angajamentele care corespund
mandatului Președintelui, platforma conține mai multe
promisiuni, a căror realizare depinde de existența unei
majorități parlamentare și învestirea unui guvern care
să preia angajamentele președintelui în programul de
guvernare.

Metodologia aplicată: Au fost analizate promisiunile electorale prezentate din platforma electorală oficială a
candidatului, publicată pe pagina sa web în raport cu atribuțiile președintelui, consemnate în Constituția Republicii
Moldovei și alte legi. În dependență de nivelul de conformitate, promisiunile au fost divizate în trei grupuri,
corespunzătoare următoarelor calificative:
Conformă

Parțial conformă

Neconformă
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PROMISIUNILE CONFORME
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI *
81 sau aproape 52% din promisiunile electorale ale candidatului corespund atribuțiilor constituționale
ale funcției prezidențiale. Ponderea cea mai mare a promisiunilor conforme se încadrează în atribuțiile
privind politica internă - aproximativ 75%. Atribuțiilor în domeniul politicii externe îi revin doar 5%.
Restul 30% sunt orientate spre apărarea țării și securitate națională.
* Promisiunile conforme atribuțiilor constituționale ale președintelui au fost separate după cum urmează: politică internă, politică externă, apărarea țării și
securitate națională și atribuții ceremoniale

Politică Internă
1. Insistarea pe curățarea sistemului judiciar prin
evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor
2. Respectarea normelor și bunelor practici europene
și internaționale, cum ar fi recomandările Comisiei
de la Veneția
3. Vegherea asupra îndeplinirii pașilor pentru
integrarea europeană
4. Acționarea cu fermitate pentru ca Parlamentul și
Guvernul să ia decizii în interesul oamenilor,
deputații să voteze legi bune, iar în guvern să
ajungă miniștri profesioniști și integri
parlamentare
alegerilor
asupra
5. Insistarea
anticipate pentru a reda legitimitate Parlamentului
6. Desemnarea la funcția de Prim-Ministru doar a
candidați profesioniști și integri
7. Refuzarea, prin dreptul de veto, a promulgării
oricăror legi care legiferează scheme și interese de
grup
8. Efectuarea vizitelor regulate în sate și orașe și voi
asigura monitorizarea funcționării tuturor instituțiilor
statului prin prisma interesului cetățenilor
9. Asigura accesul presei la informație de interes
public
10. Exercitarea pe deplin a atribuției de participare la
ședințele Parlamentului pentru exprimarea clară a
poziția Președintelui pe cele mai importante acte
legislative și pe modul de gestionare a treburilor
statului.
11. Insistarea ca exercitarea mandatului instituțiilor de
reglementare să fie condiționată de performanță
profesională și lucrul în interesul public și beneficiul
cetățenilor
12. Numirea și promovarea în funcții de judecători,
procuror general, ambasadori și alți funcționari
publici, conform atribuțiilor Președintelui, doar a
oameni profesioniști și integri
13. Susținerea încurajarea și promovarea oamenii
onești din toate instituțiile publice. Promovarea
oamenilor care obțin rezultate profesionale,
creează valoare economică și bunăstare socială

14. Promovarea transparenței veniturilor reale ale
Președintelui, ale tuturor conducătorilor de stat și
funcționarilor publici
15. Implementarea unei viziuni de dezvoltare centrată
pe oameni, astfel ca fiecare să simtă beneficiile
schimbării și să-și trăiască viața în Moldova în
libertate și siguranță
16 Aducerea
al
public
comportamentul
în
Președintelui seriozitatea și considerația față de
oameni și voi, tratarea cu respect opiniile tuturor
17. Asigurarea proceselor consultative veritabile pe
subiecte de interes național, care să integreze
diverse opinii și să ducă la decizii de consens;
18. Insistarea ca legile să fie fundamentate din
perspectivă economică și socială și consultate în
mod transparent pentru ca nimeni să nu fie
deasupra legii
19. Monitorizarea utilizării eficiente a fondurilor
externe, astfel ca să fie realizate în practică cât mai
curând proiectele disponibile, în special proiectele
de investiții în drumuri și infrastructură
20. Reducerea bugetului Președinției, asigurând că
banul public este cheltuit eficient
21. Introducerea unui mecanism prin care cetățenii vor
putea raporta gradul de satisfacție în raport cu
serviciile oferite de autoritățile publice și asigurarea
transparenței în prezentarea datelor de interes
public
22. Înaintarea inițiativelor legislative pentru a asigura
cerințe optime și prețuri reduse pentru obținerea
actelor
23. Dispunerea creării birourilor de informare și
asistență juridică pentru ca cetățenii, în special
bătrânii și persoanele vulnerabile, să depună
documentele pentru beneficiile oferite de stat
24. Asigura implementării unor reguli clare și practice
pentru obținerea actelor de proprietate și de
moștenire între soți
25. Promovarea instrumentelor prin care oamenii să
poată raporta în regim curent despre calitatea
serviciilor publice și prin care să se poată apăra de
funcționarii abuzivi
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26. Promovarea reîntregirii țării și reglementării
conflictului transnistrean în baza interesului
național și în beneficiul cetățenilor de pe ambele
maluri ale Nistrului
27. Susținerea platformelor de cooperare între
organizațiile societății civile și proiectele de
apropiere a cetățenilor de pe cele două maluri;
28. Folosirea prerogativelor Președintelui în domeniul
securității pentru a lupta cu corupția organizată la
nivel înalt și inițierea mecanismelor de apel
împotriva unor decizii abuzive din partea organelor
de control;
29. Insistarea pe reformarea organelor de control și
curățarea acestora de funcționari corupți;
30. Consultarea cu mediul de afaceri a oricăror restricții
impuse asupra activității economice, care vor fi
introduse cu un preaviz de cel puțin 10 zile;
31. Insistarea pe orientarea instituțiilor statului spre
suportul oamenilor de afaceri, nu împotriva lor
32. Insistarea pe reguli și impozite mai puține,
previzibile, clare și respectate în mod egal de toți,
în condiții de concurență adevărată
33. Lansarea inițiativelor legislative în cel mai
transparent mod și prin consultarea cu mediul de
afaceri;
34. Lupta împotriva controalelor abuzive care hărțuiesc
antreprenorii și voi pleda pentru instituirea unui
sistem de contestare a deciziilor organelor de
control. Toate controalele trebuie să fie anunțate
din timp și efectuate în mod transparent.
Majoritatea controalelor trebuie să devină
consultative, mai ales pentru întreprinderile mici și
mijlocii
35. Promovarea soluțiilor de relansare economică
bazate pe acces extins la diverse surse de
finanțare, inclusiv fonduri europene;
36. Mobilizarea resurse europene pentru Fondul de
Antreprenoriat și Creștere Economică - un fond
local de investiții care să ofere diverse tipuri de
finanțare pentru creșterea întreprinderilor mici și
mijlocii, în special a întreprinderilor noi;
37. Promovarea Republicii Moldova pentru investitori
străini de calitate, pentru atragerea investițiilor în
sectorul de producere pe tot teritoriul Moldovei, nu
doar în zonele economice libere;
38. Oferirea facilităților pentru întreprinderi de familie,
microîntreprinderi și întreprinderi mici
39. Susținerea adoptării regulilor pentru încurajarea
tranzacțiilor fără numerar, inclusiv prin acordarea
unor facilități pentru acest tip de tranzacții;
40. Pledarea pentru reducerea impozitelor salariale și
compensarea veniturilor prin impozite pe mașini,
imobile și bunuri de lux
41. Insistarea asupra pregătirii adecvate a tuturor
proiectelor de infrastructură, astfel ca ele să aducă
randament economic și social

42. Promovarea soluțiilor de monitorizare strictă a
implementării lucrărilor pentru a asigura calitatea și
durabilitatea proiectelor de infrastructură
43. Creșterea capacităților ambasadelor de a oferi
suport antreprenorilor moldoveni în desfășurarea
afacerii pe plan internațional;
44. Negocierea sprijinului pentru agricultură şi
dezvoltare rurală oferit în cadrul Parteneriatului
Estic al UE şi majorarea subvenţiilor la hectar
45. Insistarea pe reformarea instituțiilor autohtone și
credibilizarea și recunoașterea certificatelor de
calitate a produselor agroalimentare moldovenești
la exportul lor pe piața europeană
46. Negocierea ajutoare pentru subvenții suplimentare
în anul 2021, inclusiv cu Uniunea Europeană,
pentru ca agricultorii să-și salveze afacerile după
seceta din acest an și să-și poată continua
activitatea
47. Optarea pentru majorarea Fondului de
subvenționare până la cel puțin 1,5 miliarde anual
48. Negocierea cote mai mari de export pe piața
Uniunii Europene pentru mai multe tipuri de
produse agroalimentare;
49. Optarea pentru majorarea subvențiilor pentru
procurarea sistemelor de protecție antigrindină, a
sistemelor de irigare prin picurare pentru a asigura
mai multă protecție împotriva calamităților naturale;
50. Inițierea unui program național special pentru
promovarea lecturii, științelor și artelor pentru elevi,
proiectele
sprijinite
vor
care
prin
fi
educațional-culturale ale bibliotecilor, muzeelor,
teatrelor și caselor de cultură
51. Pledarea pentru creșterea salariilor angajaților din
învățământ, pe baza meritelor și performanței
52. Crearea unui Fond pentru Inovație în Educație, prin
care instituțiile educaționale să poată obține
finanțare pentru proiecte creative, elaborate
împreună cu comunitatea și cu mediul de afaceri
53. Promovarea inițiativei pentru modernizarea
învățământului profesional tehnic și superior, care
să pregătească mai bine absolvenții pentru piața
muncii și pentru o carieră de succes
54. Inițierea proiectelor naționale pentru păstrarea,
protecția și promovarea patrimoniului istoric și
cultural al țării;
55. Pledarea pentru descentralizarea deciziilor și
resurselor la nivel local
56. Negocierea cu Uniunea Europeană a unui fond de
susținere a proiectelor în localitățile țării în valoare
de 2 miliarde de lei anual;
57. Promovarea ideii creării unui fond național pentru
acoperirea parțială a contribuției financiare la
implementarea proiectelor finanțate din fondurile
naționale și cele externe
58. Promovarea politicii de creștere a independenței
financiare a administrației publice locale de nivelul
I, inclusiv prin (a)
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păstrarea în bugetul local a 50% din taxa pentru
resursele naturale, (b) defalcarea în bugetul local a
100% din taxa pentru folosirea drumurilor de către
autovehicule înmatriculate în Republica Moldova,
(c) păstrarea în bugetul local a unei părți din
impozitul din activitatea de întreprinzător a
persoanelor juridice, (d) alocarea în bugetele locale
a mijloacelor financiare pentru reparația drumurilor
după o formulă transparentă și independentă de
culoarea politică a autorităților centrale;
59. Pledarea pentru o dezvoltare solidară, plină de
respect pentru mediu
60. Discutarea problemele de mediu cu partenerii
externi și solicitarea implicarea comunității
internaționale, inclusiv a Uniunii Europene, în
facilitarea procesului de negociere a Acordului
moldo-ucrainean privind asigurarea funcționării
complexului hidroenergetic Nistrean

Politică Externă
61. Îmbunătăți imaginii țării și așezarea Moldovei la
masa de discuții cu statele lumii
62. Convingerea UE şi României că suntem capabili să
trăim după reguli şi valori europene, prin eradicarea
corupţiei, edificarea unui stat de drept şi creşterea
bunăstării cetăţenilor prin dezvoltarea unei
economii funcţionale
63. Contribuirea la îmbunătățirea semnificativă a
relațiilor cu România și la realizarea proiectelor
comune concrete referitoare la investiții în
infrastructură, proiecte sociale, în educație și
medicină, restaurarea teatrelor și muzeelor,
patrularea comună a frontierei și renovarea
punctelor vamale
64. Cooperarea cu Ucraina pe subiecte de interes
comun, inclusiv reglementarea conflictului
și
corupției
combaterea
transnistrean,
contrabandei transfrontaliere, gestionarea eficientă
a apelor, rezolvarea problemelor de tranzitare etc
65. Promovarea reîntregirii țării prin reanimarea
discuțiilor politice în formatul 5+2 și negocieri
demne și competente la nivel internațional

Apărarea țării și securitatea națională
66. Asigurarea condițiilor pentru ca instituțiile de
securitate națională - armata și serviciile speciale,
să fie libere să-și îndeplinească misiunea cu
responsabilitate, fără presiune politică
67. Promovarea persoanelor în funcțiile de conducere
a instituțiilor de securitate națională în baza
rezultatelor profesionale și calităților personale
impecabile

68. Revizuirea cadrului strategic, legislativ și
instituțional pentru a asigura că toate instituțiile
statului lucrează în spiritul unei viziuni comune de
securitate națională
69. Actualizarea Strategiei de securitate națională și
asigurarea că este în concordanță cu alte strategii
relevante, inclusiv Strategia de apărare națională și
Strategia securității informaționale
70. Promovarea construcției capacităților necesare de
pompare pentru finalizarea conectării cu sistemul
energetic din România și crearea unor alternative
viabile pentru cetățeni
71. Prioritizarea
sistemelor
interconectării
electroenergetice moldovenesc și românesc,
pentru reducerea dependenței de livrările din
regiunea transnistreană și asigurarea securității
fluxului de energie electrică
72. Fortificarea capacităților statului de a preveni,
identifica și combate în mod eficient pericole de tip
hibrid, inclusiv prin fortificarea serviciilor de
contraspionaj și colaborare internațională
73. Susținerea și încuraja soluțiilor pentru producerea
și distribuirea energiei regenerabile, promovarea
mecanisme de asigurare a eficienței energetice
74. Implementarea efectivă și reală a Strategiei
Naționale de Apărare și întărirea capacităților,
dotarea și profesionalizarea continuă a forțelor
armate, finanțarea adecvată a armatei
75. Promovarea participării Armatei Naționale la
programe de instruire și schimb și exerciții militare
de natură să întărească capacitățile de
contracarare a riscurilor, în special riscurile de
activitate teroristă, atacuri asupra infrastructurii
energetice și de telecomunicații, prevenirea
pericolele de ordin chimic, biologic, radiologic şi
nuclear
76. Prioritizarea păstrarea adecvate și distrugerii
corespunzătoare a armamentului și substanțelor
periculoase pentru cetățeni
77. Pledarea pentru evacuarea și distrugerea
controlată a munițiilor de la Cobasna în cadrul unei
misiuni internaționale de monitorizare și voi aduce
acest subiect pe agenda internațională la cele mai
înalte și credibile foruri
78. Fortificarea capacităților Armatei Naționale de
reacție rapidă în beneficiul cetățenilor, inclusiv în
situații de calamități naturale și antropogene
79. Pledarea pentru reducerea treptată a serviciului
militar în termen obligatoriu și profesionalizarea
serviciului militar, însoțită de gestionarea eficientă
a resurselor pentru salarizarea și dotarea adecvată
a Armatei Naționale
80. Întărirea efectivului prin dotarea și instruirea
subdiviziunilor speciale de apărare a țării
81. Curățarea clasei politice și orientarea ramurilor
puterii să lucreze în beneficiul oamenilor
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PROMISIUNILE PARȚIAL CONFORME
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI
Pentru a realiza promisiunile din această categorie președintele țării are nevoie de implicarea altor
instituții precum Parlamentul, administrația publică centrală sau locală. În această categorie au fost
incluse 24 de atribuții parțial conforme funcției de președinte, ceea ce reprezintă aproximativ 15% din
programul electoral.

Justiția
1. Numirea judecătorilor într-un proces transparent și în
baza criteriilor de competență și integritate;
2. Colaborarea cu Consiliul Superior al Magistraturii
pentru ca selecția judecătorilor să se facă prin concurs
deschis, care să ia în considerație performanța și
rezultatele profesionale ale candidaților
3. Promovarea reformei educației universitare în
domeniul juridic și asigurarea mecanismelor
instituționale și juridice care să încurajeze tinerii
procurori, judecători și avocați să aibă o abordare
profesionistă și integră și să se țină departe de virusul
corupției;
4. Asigura suportul necesar pentru controlul public al
averii judecătorilor și procurorilor
5. Pledarea pentru instituirea unui mecanism de
eliminare a judecătorilor care emit decizii abuzive,
contrare normelor legale și drepturilor omului, iar
revenirea lor în funcții publice să nu fie posibilă

Dezvoltarea economică
6. Promovarea investițiilor în economie pentru crearea
locurilor de muncă bine plătite
7. Sprijinirea deschiderii întreprinderilor de prelucrare a
producției agricole în fiecare raion pentru mai multe
locuri de muncă în orașe și sate și pentru ca fermierii
să aibă unde vinde producția

Dezvoltarea rurală
8. Aducerea a câte 2 miliarde de lei anual, cu ajutorul
partenerilor europeni, pentru dezvoltarea satelor,
crearea locurilor de muncă, apeducte și canalizare,
reparația școlilor și grădinițelor, gestionarea deșeurilor

Integrare Europeană
9. Asigurarea continuității parcursului european al
Republicii Moldova atât prin apropierea de nivelul de
trai și standardele de viață europene, cât și prin
asigurarea respectării drepturilor și libertăților
fundamentale ale oamenilor

10. Accelerarea integrării europene a țării prin
curățarea clasei politice de corupție, reformarea
justiției și orientarea activității instituțiilor statului
spre beneficiul cetățenilor
Promovarea
valorilor europene în viața publică și
11.
orientarea suportului european pentru prioritățile
oamenilor
Asigurarea
că Acordul de Asociere este
12.
implementat pe deplin și extinderea avantajelor
Acordului de Liber Schimb
Negocierea
cotelor mai mari de export pe piața
13.
Uniunii Europene pentru mai multe tipuri de
produse moldovenești, în special produse
agroalimentare
14. Asigurarea extinderii suportului financiar și a
asistenței externe din partea UE și a țărilor UE, în
special pentru 3 fonduri orientate spre necesitățile
oamenilor: Fondul de Argint - un program de
asistență pentru vârstnici, Programul „Satul
European” pentru investiții în sate, Fondul de
Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei
pentru investiții finanțarea întreprinderilor mici și
mijlocii, în special a întreprinderilor noi

Relații internaționale
15. Refacerea relațiilor bune cu România, Ucraina, UE,
SUA, Rusia și alte țări
16. Îmbunătățirea relațiile cu Rusia în interesul cetățenilor
- soluționarea problemelor livrării de gaze la prețuri
competitive, conflictului transnistrean, exporturilor
moldovenești și problemele migranților moldoveni din
Rusia
17. Asigurarea condițiilor pentru ca dimensiunea
economică a politicii externe să fie activă și dinamică
18. Identificarea unor investitori de calitate care să
investească în Republica Moldova
19. Susținerea platformelor de cooperare între investitorii
străini și companiile locale astfel ca producătorii
autohtoni, în special companiile mici și mijlocii, să
poată intra în lanțurile valorice locale și internaționale
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Diaspora

Combaterea corupției

20. Asigurarea extinderii serviciilor consulare, mărind
numărul de acte care pot fi eliberate de consulate, în
special declarațiile de venit, certificatele bunurilor
imobile și certificatele de componență a familiei;

Activitatea prezidențială
21. Inițierea modificării Constituției pentru a elimina
impedimentele pentru confiscarea averilor celor care
au furat averea publică și banii oamenilor
22. Neadmiterea ca legile să fie promovate în interesul
anumitor grupuri, fiind scrise strâmb, vag, pentru
interpretarea cărora antreprenorii trebuie să angajeze
câțiva juriști și contabili

23. Asigurarea combaterii reale a corupției, inclusiv prin
orientarea lucrului instituțiilor de securitate ale statului
pentru diminuarea influenței capitalului coroziv și
fluxurilor bănești ilegale

Agricultura
24. Asigurarea elaborării unor reguli și abordări coerente
pentru protecția solurilor, creșterea productivității,
respectarea normelor de calitate a produselor

PROMISIUNI NECONFORME
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI
Promisiunile din această categorie nu fac parte din atribuțiile constituționale ale președintelui. De altfel,
majoritatea promisiunilor revin atribuțiilor altor instituții publice.
51 de promisiuni electorale ale candidatului nu cad sub incidența atribuțiilor unui șef de stat, ceea ce
reprezintă aproximativ 33% din promisiunile incluse în programul electoral.

Justiția

Dezvoltarea economică

1. Eliberarea din funcții, pedepsirea și confiscarea
averilor judecătorilor, procurorilor și funcționarilor
corupți

Protecția socială
2. Reducerea cu 2000 de lei a impozitelor plătite din
salariu pentru susținerea familiile cu copii
3. Majorarea cu cel puțin 1 000 de lei pe lună a ajutorului
pentru copiii din familii social vulnerabile
4. Majorarea pensia minime până la 2 000 lei pe lună,
peste nivelul pragului sărăciei absolute
5. Reducerea banilor europeni pentru crearea „Fondului
de Argint” pentru asigurarea servicii de îngrijire pentru
bătrânii nevoiași și singuri (asistență medicală la
domiciliu, prânzuri calde, alte servicii de îngrijire)
6. Compensarea integrală a costurilor medicamentelor
pentru pensionarii cu cele mai mici pensii

7. Simplificarea semnificativă a regulilor de activitate
pentru întreprinderile mici și mijlocii pentru sprijinirea
deschiderii noilor afaceri
8. Obținerea sprijinului internațional, accesului la investiții
și ajutor financiar pentru infrastructură și dezvoltare

Dezvoltarea rurală
9. Accesul direct al primăriilor la fondurile pentru
dezvoltarea comunităților

Relații internaționale
10. Concentrarea eforturile pe identificarea noilor piețe de
desfacere pentru produsele moldovenești și stabilirea
unor relații de nivel înalt pentru exportatorii moldoveni
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Diaspora
11. Ajutorarea cetățenilor de peste hotare și promovarea
exporturile moldovenești peste tot în lume prin
intermediul ambasadelor și consulatelor
12. Asigurarea respectării dreptului la informație pentru toți
cetățenii, în special în regiunile rurale, astfel încât
oamenii să cunoască și să poată accesa servicii
publice și ajutorul care li se cuvine din partea statului

23. Compensarea integrală a costului medicamentelor
pentru cele mai sărace pături ale populației și
extinderea listei de medicamente compensate prin
includerea tuturor medicamentelor esențiale din lista
OMS
24. Transparentizarea achizițiilor publice în medicină,
combaterea corupției în procurarea de servicii și
echipamente medicale și asigurarea utilizării eficiente
a banului public

Relansarea economică după pandemie

Securitatea statului
13. Asigurarea ca instituțiile de securitate națională să fie
rezistente la corupție și interferență străină prin
promovarea mecanismelor de protecție și securitate
internă și de protecție a martorilor

Reîntregirea țării
14. Acționarea fermă pentru a opri fluxurile de
contrabandă și bani ilegali, prin care sunt furați
cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului

Combaterea COVID-19
15. Creșterea de cel puțin 2 ori a numărului de teste
efectuate, cu aplicarea eficientă a protocoalelor de
izolare și tratament
16. Comunicarea eficientă cu persoanele suspectate sau
infectate și acoperirea costurilor tratamentului la
domiciliu
17. Prevenirea răspândirii focarelor în spitale, astfel ca
oamenii să recapete acces la servicii medicale, prin
testarea obligatorie și regulată a personalului medical
și intervenția timpurie pentru susținerea personalului
infectat
18. Asigurarea sistemului cu echipamentele medicale
necesare conform standardelor internaționale, în
special prin utilizarea corectă și eficientă a asistenței

Dezvoltarea sistemului medical
20. Asigurarea instituțiilor medicale cu personal medical
suficient și competent prin majorarea salariilor,
îmbunătățirea condițiilor de muncă și formarea
continuă calitativă a cadrelor medicale
21. Implementarea unui Program Național de
Modernizare a instituțiilor medicale, finanțat din
bugetul de stat și cu participarea partenerilor străini, în
vederea renovării, dotării, și restructurării tehnice,
logistice și informaționale a instituțiilor medicale
22. Construcția a două spitale regionale care să
deservească locuitorii din nordul și sudul țării

25. Compensarea parțială a salariilor angajaților a oricăror
restricții impuse asupra activității
economice pentru păstrarea locurilor de muncă și
prevenirea pierderii veniturilor angajaților
26. Extinderea până la cel puțin 2 miliarde de lei a
Programului de garantare a creditelor pentru
întreprinderile mici și mijlocii, iar aplicarea lui trebuie să
fie simplificată
27. Transparentizarea tuturor cheltuielilor publice, inclusiv
cheltuielile în sănătate și achizițiile de valoare mică
28. Suspendarea privatizărilor până la îmbunătățirea
condițiilor economice, combinată cu îmbunătățirea
administrării și transparenței activității întreprinderilor
de stat
29. Investirea în capacități de producere la nivel local,
finanțarea serviciilor de consultanță pentru
antreprenori
30. Desfășurarea unei politici economice externă active și
folosirea credibilității personale pe plan internațional
pentru promovarea produselor moldovenești,
extinderea piețelor de desfacere și facilitarea
exportului;
31. Asigurarea integrării IMM-urilor locale în rețele de
producere și lanțuri valorice, inclusiv prin dezvoltarea
unei baze de date cu toate serviciile și produsele care
pot fi oferite de către IMM-urile locale și la ce standarde
pot fi oferite acestea
32. Simplificarea regulilor pentru antreprenori și pentru
scăderea costului afacerii, în special pentru
întreprinderile mici, prin schimbarea totală a regulilor
pentru facturi prin acceptarea cecurilor de casă și
control, a bonurilor fiscale în calitate de documente
care confirmă cheltuielile și acceptarea facturilor
scanate și trimise electronic ca dovadă contabilă

Agricultura
33. Demonopolizarea piețelor și accesul economic liber la
produse alimentare și asigurarea rezervelor
alimentare ale statului
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34. Combaterea abuzurilor marilor intermediari și
monopoliști care cumpără marfa micilor producători la
prețuri mizere și voi asigura crearea unui mecanism de
stabilire a unui preț just prin antrenarea și
monitorizarea funcționării coerente a Consiliului
Concurenței, care trebuie să fie garantul liberei
concurențe și a eliminării oricărui abuz de piață
35. Combaterea schemelor din domeniul petrolier, astfel
ca să avem prețuri mai mici la motorină
36. Asigurarea sprijinului pentru cei care investesc în
agricultura cu valoare adăugată înaltă

Educație
37. Creșterea scutirii personale pentru copii, astfel ca
familiile să aibă 2 000 de lei în plus pentru fiecare copil
38. Majorarea ajutorului pentru copiii din familii social
vulnerabile până la cel puțin 1 000 de lei pe lună
39. Finanțarea programelor de suport socio-emoțional
pentru copiii care au fost victime sau martori ai
infracțiunilor
40. Eliminarea discriminării și intimidării cadrelor didactice
și manageriale din cauza opțiunilor politice

48. Facilitarea înfrățirilor la nivel de comunități și a altor
mecanisme de sprijin a localităților noastre

Politici de mediu
49. Extinderea suprafeței terenurilor împădurite de la
11,2% la 25%, prin plantarea arborilor pe terenuri
publice, restabilirea fâșiilor riverane de protecție prin
plantarea arborilor și arbuștilor și stimularea
proprietarilor de terenuri private să planteze arbori și
să înființeze păduri private
50. Gestionarea apelor uzate prin extinderea sistemelor
de canalizare și construcția de stații de epurare în
orașe de peste 10 mii de locuitori
51. Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor

Asigurarea unei bătrâneți demne
41. Asigurarea finanțării, inclusiv din partea UE pentru
„Fondul de Argint”, menit să asigure o bătrânețe
frumoasă și demnă pentru vârstnici
42. Majorarea pensiei minime peste minimul de existență 2 000 de lei, inclusiv majorarea pensiei minime pentru
dizabilitate, vor beneficia de această măsură
aproximativ 400 000 de pensionari pentru limita de
vârstă și dizabilitate
43. Compensarea integrală a costului medicamentelor
pentru persoanele în vârstă cu venituri mici, statul
trebuie să compenseze 100% din costul
medicamentelor pentru cei mai vulnerabili
44. Deschiderea mai multor secții pentru bătrâni în spitale,
inclusiv secții pentru servicii geriatrice și paliative,
astfel ca bolile cronice să fie tratate nu doar la
Chișinău, dar și în raioane
45. Recalcularea pensiei de dizabilitate a pensionarilor
care continuă să lucreze și să contribuie la Bugetul
Asigurărilor Sociale de Stat

Administrația publică
46. Reducerea numărului și clarificarea competențele
organelor de control
47. Negocierea cu țările membre ale UE a finanțărilor
directe pentru proiecte de dezvoltare a comunităților
locale (cu România, Polonia, Austria, Cehia)
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