
Semaforul promisiunilor electorale

Candidatul Partidului Unității Naționale (PUN), Octavian 
Țîcu, a prezentat un program electoral compus din cinci 
angajamente, care ar trebui să pregătească condițiile 
pentru unirea Republicii Moldova cu România. Două din 
cele cinci angajamente depășesc atribuțiile prezidențiale. 

”Președintele care ne Unește!” 

VIZIUNE 
Unirea etapizată a Moldovei cu România și 

integrarea în spațiul euro-atlantic

Candidatul promite că va dizolva Parlamentul pentru 
schimbarea garniturii guvernamentale, urmată de refacerea 
relațiilor cu Romania, UE și SUA.  Următorul pas în 
realizarea unirii dintre Moldova și România, va crearea 
spațiilor comune între cele două state românești – 
infrastructural  (terestru, feroviar, energetic, digital şi de 
comunicații); cultural și educațional; de securitate și 
apărare.

5 promisiuni electorale

2 din cele 5 promisiuni sunt 
conforme funcției de președinte

2 promisiuni nu se încadrează în 
atribuțiile constituționale ale 

președintelui

Platforma electorală nu conține schimbări esențiale în 
comparație cu platforma candidatului partidului la alegerile 
prezidențiale din 2016. Candidatul nu oferă informații 
despre termenele de realizare a integrării celor două spații, 
costurile estimative și mecanismele de realizare. La fel  în 
program lipsește viziunea privind soluționarea mai multor 
domenii și subiecte de actualitate pentru societate, cum ar fi 
combaterea corupției, creșterea nivelului de trai al 
cetățenilor, refacerea încrederii în instituțiile statului etc

Metodologia aplicată: Au fost analizate promisiunile electorale prezentate în platforma electorală oficială a candida-
tului, 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: 

CONCLUZII GENERALE

Neconformă
Parțial conformă
Conformă 

Conformă                           Parțial conformă                           Neconformă

Acest produs a fost realizat de Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”
 cu sprijinul Fundației SOROS MOLDOVA.

Opiniile exprimate aparțin ADEPT și nu reflectă neapărat poziția Fundației.

Promisiunile electorale vs atribuțiile președintelui
Alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020  
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PROMISIUNILE CONFORME 
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI *

PROMISIUNILE PARȚIAL CONFORME 
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI

PROMISIUNI NECONFORME 
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI

Doar două promisiuni ale candidatului se încadrează în atribuțiile constituționale ale președintelui, 
acestea făcând referire la  Politica internă și externă. Realizarea acestora însă este dependentă de 
existența unei voințe din partea Parlamentului.
*Promisiunile conforme atribuțiilor constituționale ale președintelui au fost separate după cum urmează: politică internă, politică externă, 
apărarea țării și securitate națională și atribuții ceremoniale.

Una dintre promisiunile candidatului este parțial conformă atribuțiilor șefului statului, fiind posibilă 
realizarea acesteia doar cu participarea Parlamentului și Guvernului

Promisiunile făcute prin angajamentele candidatului nu țin de atribuțiile constituționale ale 
președintelui, ci intră în câmpul de activitate al Guvernului și Parlamentului.  Acestea pot fi doar inițiate 
sau susținute de președinte, dar nicidecum realizate

Dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova.

Politică ExternăPolitică Internă
Ieșirea din izolarea internațională. Vom repara acest 
lucru prin apropierea de România, redresarea relațiilor 
cu Ucraina și restabilirea încrederii din partea Uniunii 
Europene si Statelor Unite.  

1.

Armonizarea sistemului de securitate, ordine 
publică şi apărare cu cel din România şi cel 
euro-atlantic 

Politică Internă

1.

Unificarea infrastructurii (terestră, feroviară, 
energetică, digitală şi de comunicaţii) cu România 
– calea cea mai rapidă de acces spre Uniunea 
Europeană! 

1. Racordarea la sistemul educaţional românesc prin 
adoptarea curriculei comune de la şcoala primară 
până la nivel de doctorat, inclusiv preluarea 
standardelor academice din România. 

2.

2.

Acest produs a fost realizat de Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”
 cu sprijinul Fundației SOROS MOLDOVA.

Opiniile exprimate aparțin ADEPT și nu reflectă neapărat poziția Fundației.


