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

Candidatul independent la funcția de președinte, Igor
Dodon, vine cu o platformă electorală bine structurată
și cuantificată și care acoperă un spectru larg de
domenii, dar conține promisiuni care, în mare parte,
depășesc atribuțiile unui șef de stat cu regim
parlamentar. Doar 22 promisiuni electorale corespund
atribuțiilor prezidențiale.
VIZIUNE

Moldova – stat independent, suveran și neutru...
”Împreună vom reuși!”

109 promisiuni electorale
22 din promisiunile electorale
sunt conforme funcției de
președinte
77 din 109 promisiuni nu țin de
competențele constituționale ale
președintelui

CONCLUZII GENERALE
În 2020 Igor Dodon vine cu o platformă electorală care
conține promisiunile făcute în 2016, ajustate la noile
realități.

20%
9%
71%

Candidatul Igor Dodon vede Republica Moldova ca
stat independent, suveran și neutru cu o economie și
sistem de protecție socială dezvoltate. Platforma are la
bază programul politic al Partidului Socialiștilor din
Republica Moldova (PSRM), al cărui lider informal
este, și care îi oferă susținere în actuala campanie
electorală.

Neconformă

Parțial conformă
Conformă

Obiectivul major al candidatului este ”modiﬁcarea prin
referendum a Constituției pentru trecerea la republica
parlamentar-prezidențială, astfel încât Președintele să
formeze Guvernul, cu aprobarea ulterioară obligatorie a
Guvernului de către Parlament.”
Toate celelalte promisiuni electorale depind de
succesul reformei constituționale.

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

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 CONFORME
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI *
Cele 22 de promisiuni electorale din 109 făcute de candidatul Igor Dodon, care corespund atribuțiilor
constituționale ale funcției prezidențiale sunt orientate spre politica externă și menținerea bunelor
relații cu Federația Rusă.
Platforma electorală nu conține promisiuni cu referire la atribuțiile ceremoniale ale președintelui
(conferirea de decorațiuni, titluri de onoare, grațiere individuală, acordare de grade superioare pentru
lucrătorii din sistemul judiciar)
* 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. Prezentarea Parlamentului a noii Strategii a
securității naționale a țării, în care direcțiile
prioritare vor fi: păstrarea statalității
moldovenești, reîntregirea țării și garanțiile
privind statutul de neutralitate a țării
2. Creșterea numărului de locuri bugetare pentru
studenții din Moldova în instituțiile universitare
din Rusia
3. Aderarea la convențiile internaționale doar dacă
vor fi excluse clauzele cu privire la ideologia
anti-familială și subminarea bazelor familiei
tradiționale
4. Sprijinirea participării Bisericii Ortodoxe și a altor
confesiuni tradiționale în programele sociale și
culturale de importanță națională;
5. Protejarea și amenajarea mănăstirilor și
bisericilor de importanță națională;
6. Susținerea bisericilor și mănăstirilor ortodoxe
pentru ca să devină centre de pelerinaj pentru
locuitorii și oaspeții țării;

12. Continuarea cooperării cu Federația Rusă –
partenerul strategic principal al Republicii Moldova;
13. Neadmiterea alinierii Moldovei la sancțiunile anti-ruse;
Dezvoltarea relațiilor cu structurile și țările Uniunii
14. Economice Eurasiatice (UEE)
Păstrarea statutului Moldovei de stat membru al CSI,
15. extinderea colaborării în domeniul securității
Extinderea participării în structurile UEEA, în Zona de
16. Comerț Liber a Comunității
Continuarea aprobării normelor și standardele
17. europene în domeniul dreptului și al combaterii
corupției
Participarea în Consiliul Europei și structurile acestuia
18. (APCE, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului,
Congresul Autorităților Locale și Regionale
Aprofunda relațiile bilaterale cu țările din Uniunea
19. Europeană, apărând interesele economice ale
fermierilor și producătorilor autohton
Participarea activă la lucrările Organizației de
20. Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN);

Apărarea țării și securitatea națională

Politică Externă
7. Stabilirea relațiilor bune între Est și Vest – Moldova
punte între Est și Vest;
8. Cooperarea Moldovei cu mișcarea de nealiniere, din
care fac parte 120 de state ale lumii, pe principiul
neimplicării în blocurile militare;
9. Cooperarea cu partenerii strategici – SUA, China și
Turcia;
10. Consolidarea și extinderea legăturilor cu cei mai mari
parteneri internaționali de dezvoltare în interesul
Republicii Moldova;
11. Acordarea atenției deosebite dinamizării relațiilor cu
România și Ucraina, dezvoltării relațiilor în domeniul
politic, economic, cultural, precum și în cel al
securității regionale;

21. Consolidarea neutralității permanente a Moldovei,
după modelul Austriei, Suediei și Finlandei;
22. Adoptarea unei rezoluții privind neutralitatea
permanentă a Republicii Moldova la Adunarea
Generală a ONU
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PROMISIUNILE PARȚIAL CONFORME
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI
Doar 10 promisiuni electorale sunt parțial conforme, deoarece pot fi realizate de președinte în comun
cu alte instituții ale administrației publice centrale, locale sau cu suportul partenerilor de dezvoltare.
Majoritatea promisiunilor parțial conforme vizează domeniul politicii interne.

Politica demografică

Politica externă

1. Elaborarea concepției politicii demografice îndreptate
spre stimularea natalității și stoparea dispariției statului

Apărarea și consolidarea statalității
2. Inițierea organizării unui referendum cu privire la
includerea în Constituție a unui punct care să prevadă
inadmisibilitatea lichidării statalității Republicii Moldova;
3. Elaborarea noii concepții a securității energetice

8 Obținerea extinderii numărului de întreprinderi din
Moldova, pentru care va fi deschis accesul pe piața rusă
9. Colaborarea cu Banca pentru Comerț și Dezvoltare a
Mării Negre cu scopul de a promova întreprinderile mici
și mijlocii din țara noastră;
10. Organizarea Forumurilor Economice Moldo-Ruse și
atragerea investițiilor ruse în economia Moldovei

Reîntregirea țării
4. Elaborarea până la sfârșitul anului 2021 a propunerii
privind reglementarea transnistreană, cu participarea
reprezentanților de pe ambele maluri ale Nistrului și ai
țărilor participante la procesul de negocieri “5+2”

Reforma constituțională. Justiția
5. Trecerea la republica parlamentar-prezidențială în
cadrul unui referendum, astfel încât la Președintele să
formeze Guvernul, cu aprobarea ulterioară obligatorie
a Guvernului de către Parlament

Relațiile interetnice
6. Inițierea adoptării unei noi legi cu privire la funcționarea
limbilor pe teritoriul Moldovei – limba moldovenească
rămâne limbă de stat, iar limba rusă – limbă de
comunicare interetnică
7. Inițierea modificări Codul educației, astfel ca elevii din
școlile moldovenești să studieze două limbi: rusa
obligatoriu și o limbă străină, la alegere
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PROMISIUNI NECONFORME
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI
77 din promisiunile electorale punctuale care au drept scop dezvoltarea economiei, infrastructurii, a
sistemului social sau medical, etc., nu fac parte din atribuțiile constituționale ale președintelui. Politicile
în domeniile respective sunt elaborate de Guvern, aprobate de Parlament, iar ulterior implementate de
Administrația publică centrală și locală.
Toate inițiativele legislative ale șefului statului trebuie coordonate cu Guvernul și Parlamentul, șeful
statului având obligația să promulge legile aprobate de Parlament, chiar dacă contravin programului
său electoral.

Politica demografică

Protecția socială
1. Dublarea, de la 500 la 1000 lei, a ajutorului pentru
cetățeni în perioada rece a anului
2. Indexarea cu cel puțin 10% anual a pensiilor
3. Acordarea a cel puțin 1500 lei ajutorului anual unic
persoanelor care primesc o pensie mica
4. Angajarea a 2100 de asistenți personali pentru
persoanele care necesită îngrijire permanentă

Sistemul de sănătate

12. Majorarea de la 8 299 până la 20 000 lei a indemnizației
unice la nașterea copilului
13. Oferirea familiilor câte 1000 de lei ajutor pentru fiecare
elev
14. Dotarea fiecărui elev din clasele primare cu rucsac și
rechizite școlare
15. Oferirea a câte 5 000 lei drept alocației unică
suplimentară la nașterea celui de al 4-lea copil, iar
pentru fiecare următorul – 10 000 lei

Politica de mediu

5. Modernizarea instituțiilor medicale, neadmiterea
închiderii niciunui spital sau punct medical;
6. Dublarea salariilor pentru 43 mii lucrători medicali
până la mijlocul anului 2021;
7. Oferirea meselor mese gratuite la locul de muncă,
tratament și reabilitare pentru lucrătorii din domeniul
sănătății care suferă de boli profesionale, acces la
programele de obținere a unei locuințe;
8. Oferirea a câte 120 000 lei indemnizație unică, timp de
trei ani, tinerilor medici angajați în mediul rural și a câte
96 000 lei personalului medical inferior pe parcursul a
trei ani
9. Continuarea programului “un medic pentru tine”,
oferind asistență medicală specializată și de diagnostic
în oftalmologie, cardiologie, endocrinologie, pediatrie,
stomatologie, radiografie, mamografie;
10. Oferirea asistenței medicale gratuite populației de
către echipe mobile specializate de medici și
diagnosticieni în toate localitățile din țară
11. Învestirea a 3 miliarde de lei în medicină –
achiziționarea de echipamente noi, construirea unor
instituții medicale noi, inclusiv din fondurile alocate de
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

16. Adoptarea unui program de stat de reabilitare a
pădurilor
17. Aprobarea unui plan de eficientizare a utilizării
resurselor naturale, a resurselor acvatice și a fondului
forestier
18. Elaborarea și adoptarea unui plan național de asigurare
cu energie electrică (regenerabilă?)
19. Aprobarea unei strategii naționale de protecție și
gestionare a resurselor acvatice
20. Elaborarea și lansarea unui program de stat care va
valorifica 2 miliarde lei pentru crearea până în 2025 a
infrastructurii naționale de reciclare a deșeurilor
21. Lichidarea tuturor gunoiștile neautorizate

Politica în domeniul educație și tineret
22. Dublarea salariilor pentru învățători
23. Oferirea meselor gratuite pentru elevii din toate școlile
primare și secundare
24. Restabilirea statutului Academiei de Științe a Moldovei
ca for de cercetare științifică și educație culturală
25. Elaborarea programului național de susținere a
învățământului superior pentru perioada 2021-2025
26. Majorarea de 2 ori a salariilor angajaților din sfera
socială pentru atragerea tinerilor specialiști în acest
domeniu
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Dezvoltare urbană
27. Elaborarea programului național “Un mediu urban
confortabil”
28. Amenajarea complexă a zonelor publice din orașele
mai și mici
29. Asigurarea accesibilității persoanelor cu mobilitatea
redusă la locurile publice și instituții
30. Amenajarea și iluminarea curților, bulevardelor pentru
a le face confortabile și sigure pentru cetățeni
31. Construirea și reabilitarea terenurilor de joacă și de
sport
32. Construcția pistelor pentru bicicliști, locurilor pentru
exerciții fizice și a terenurilor sportive
33. Reconstruirea zonelor pietonale cu amenajarea
zonelor de recreare și a zonelor verzi

Dezvoltare rurală
34. Elaborarea programului „Sat natal”, îndreptat spre
dezvoltarea social-economică a tuturor localităților din
Moldova
35. Continuarea programului „Drumuri bune pentru toți”,
care prevede o investiție de 2 miliarde de lei anual
pentru reparația și construcția drumurilor locale
36. Restaurarea și construcția sistemelor de iluminare
stradală în toate localitățile din țară
37. Alocarea anual a cel puțin 300 de milioane de lei
pentru programele de aprovizionare cu apă a
localităților din țară
38. Conectarea, până în anul 2025, a tuturor școlile,
grădinițele de copii și instituțiile medicale la sistemele
de aprovizionare cu apă și canalizare
39. Conectarea fiecărei localități din țară la rețelele de
distribuție a gazelor
40. Construirea terenuri de joacă și de sport în fiecare sat
41. Asigurarea activității în fiecare localitate a cel puțin
unui grădinițe de copii, școli și punct medical

Industrializare
42. Lansarea noii industrializări
43. Crearea unor platforme industriale multifuncționale în
toate regiunile Moldovei
44. Crearea unui fond investițional (BANCĂ) pentru
susținerea și finanțarea proiectelor strategice prioritare
pentru economia țării
45. Lansarea unor întreprinderi industriale high-tech, care
vor fi integrate în lanțurile internaționale de producție și
tehnologice prin utilizarea cooperării industriale
internaționale

46. Atragerea investitorilor și a capitalului din străinătate în
procesul de industrializare
47. Modificarea legislației Moldovei, inclusiv în domeniul
reglementării bancare, pentru asigurarea sectorului real
al economiei cu resurse financiare mai calitative, ieftine
și de durată

Digitalizarea economiei
48. Digitalizarea administrării publice și a mediului de afaceri
în vederea reducerii poverii birocratice și a corupției,
creșterea eficienței activității întreprinderilor
49. Implementarea programului național “Economia digitală
a Moldovei”
50. Finanțarea proiectelor de elaborare și implementare a
tehnologiilor digitale prin atragerea investitorilor autohtoni și a celor străini
51. Implementarea sistemului de pregătire a cadrelor pentru
economia digitală la toate nivelurile învățământului

Dezvoltarea sectorului agrar
52. Lansarea programului național de irigare a terenurilor
agricole
53. Actualizarea sistemului de asigurări în agricultură cu
participarea statului
54. Crearea unor parcuri industriale („AGROHUB”), cu
participarea investitorilor din Moldova și din străinătate,
pentru promovarea produselor agricole autohtone pe
piețele externe

Modernizarea infrastructurii
55. Reorganizarea aeroportului Mărculești într-un nod (hub)
internațional de transport și transfer care va include un
centru de transport și logistică și un centru pentru
întreținerea și reparația aeronavelor
56. Modernizarea complexă a infrastructurii căii ferate a
Moldovei
57. Investirea a cel puțin 40 miliarde de lei până în 2025 în
construcția și reabilitarea drumurilor la toate nivelurile
Inițierea proiectului de construcție a unei autostrăzi pe
58. teritoriul Moldovei, de la granița cu România până la
granița cu Ucraina, în cadrul Coridorului Paneuropean
de transport
59. Finalizarea în 2024 a șoselei de centură a Chișinăului
complexă a infrastructurii căii ferate a Moldovei
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Integrarea Eurasiatică
60. Aderarea Republicii Moldova la Banca de Dezvoltarea
Eurasiatică pentru realizarea proiectelor naționale și
municipale, consolidarea relațiilor economice cu țările
din cadrul Uniunii Economice Eurasiatice, susținerea
cooperării industriale și a celei investiționale, precum și
pentru obținerea de împrumuturi preferențiale și
granturi
61. Participarea Moldovei la programele și proiectele
interstatale ale Uniunii Economice Eurasiatice privind
asigurarea securității alimentare, implementarea
tehnologiilor informaționale și dezvoltarea cooperării
industriale
62. Stabilirea unei strânse cooperări dintre asociațiile de
afaceri ale Republicii Moldova și Consiliul de Afaceri al
Uniunii Economice Eurasiatice

Apărarea și consolidarea statalității
63. Neadmiterea schimbării Articolul 13 al Constituției care
stipulează că limba de stat a Moldovei este limba
moldovenească
64. Obținerea includerii în programul școlar a disciplinei
„Istoria Moldovei”
65. Atragerea investițiilor în întreprinderile generatoare de
energie electrică din țară, inclusiv,
a energiei
regenerabile
66. Atingerea, până în anul 2025, a producerea energiei
„verzi”, în proporție de cel puțin 10%, va fi finalizată în
anul 2024

Relații interetnice
72. Asigurarea executării legii cu privire la apărarea
minorităților naționale, neadmiterea discriminarea pe
criterii naționale și lingvistice;
73. Asigurarea accesului la informație în două limbi în
domeniul sănătății și drepturilor consumatorului;
74. Neadmiterea adoptării legilor care restricționează
drepturile cetățenilor țării la obținerea studiilor de stat în
limba maternă sau într-o limbă de comunicare
interetnică;
75. Ajustarea legislației naționale în conformitate cu
prevederile Legii privind statutul special al Găgăuziei;

Protejarea valorilor creștine și a familiei
76. Sprijinirea și oferirea asistenței sociale familiilor cu mulți
copii și a celor monoparentale
77. Educarea tinerii generații în spiritul patriotismului,
dragoste față patrimoniul istoric național, prin intermediul campaniilor naționale

Reforma constituțională. Justiția
67. Adoptarea unei legi cu privire la interzicerea trecerii
deputaților dintr-o fracțiune în alta;
68. Reducerea numărului de deputați în Parlament de la
101 la 6;
69. Evaluarea judecătorilor și a procurorilor în baza unor
criterii referitoare la profesionalism și integritate, o dată
la 5 ani;
70. Anularea numirii pe viață a judecătorilor;
71. Extinderea practicilor de recuzare a judecătorilor
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