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

Platforma electorală a candidatul Partidului Șor (PȘ),
Violeta Ivanov, este una simplistă, cu promisiuni care țin
de responsabilitatea Guvernului sau a administrației publice
locale. Nicio promisiune din cele 21 prezentate în platformă
nu corespund atribuțiilor prezidențiale într-o republică
parlamentară.

VIZIUNE

Renașterea Moldovei.
”Moldova merită schimbări!”

21promisiuni electorale
0 conforme cu funcția
de președinte
0%

0%

100%

Obiectivul principal al platformei electorale este
transformarea Moldovei prin realizarea proiectelor de
infrastructură, acordarea ajutoarelor sociale pentru familiile
tinere și pensionari.

CONCLUZII GENERALE
Promisiunile candidatului se referă la asigurarea protecției
și majorarea plăților sociale în favoarea diferitelor categorii
de cetățeni, sarcină ce îi revine Guvernului, și la amenajarea localităților, de care ar trebui să se ocupe administrația
publică locală. De fapt, intenția anunțată a candidatului este
extinderea experienței municipiului Orhei asupra întregii
țări, însă fără a dezvălui sursele de finanțare.

Neconformă

Parțial conformă
Conformă

Metodologia aplicată: Au fost analizate promisiunile electorale prezentate în 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.

PROMISIUNI NECONFORME
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI
Cele 21 de promisiuni din programul electoral al candidatei Violeta Ivanov țin de competența
Guvernului, Parlamentului și a administrației publice locale

Pensionarii merită respect
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pensia minimă – 5000 de lei;
Indexarea pensiilor în funcție de inflația reală;
Compensații lunare pentru alimentație – 1000 de lei;
Medicamente gratuite;
Odihnă gratuită la sanatorii în fiecare an;
Magazine și farmacii sociale

Locuitorii de la sate merită
condiții de trai ca și orășenii
7. În fiecare sat – iluminat stradal, drumuri, trotuare;
8. În fiecare sat – iluminat stradal, drumuri, trotuare,
parcuri, terenuri de joacă și de sport;
9. Apeduct și canalizare în fiecare sat;
10. Atragerea medicilor și profesorilor la sate;
11. Farmacii și magazine mobile

Fiecare oraș din Moldova merită
transformări pe modelul Orheiului
12. Renovarea tuturor străzilor;
13. Treceri de pietoni iluminate;
14. Dezvoltarea rețelei de transport public;
15. Parcări moderne;
16. Parcuri și spații publice amenajate

Familiile cu copii merită sprijin
17. Acordarea capitalului matern de 16 000-24 000 de lei
la nașterea copilului;
18. Indemnizații lunare de 500 de lei, transferate pe contul
bancar al fiecărui copil până la vârsta de 18 ani;
19. Educație și medicină gratuite;
20. Renovarea și dotarea grădinițelor și școlilor;
21. Amenajarea terenurilor de joacă, a locurilor de
agrement și distracție.

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.

