Eu am ales să înving
sărăcia, corupția, oligarhii

Moldova se îneacă în sărăcie din cauza corupției și a oligarhilor. Dar noi, oamenii buni, sîntem mai
mulți și sînt convinsă că împreună vom fi mai puternici decît ei și vom învinge. Vom construi țara în
care să vrem să trăim. Eu am ales să înving!
Contract social cu cetățenii
Încheiat astăzi, 05 octombrie 2016, între Maia Sandu și cetățenii Republicii Moldova.
Eu, Maia Sandu, cetățean al Republicii Moldova, candidat la funcția de Președinte al Republicii
Moldova, închei acest contract cu cetățenii.
În calitate de Președinte al Republicii Moldova:
1.

Voi face Președinția casa și vocea oamenilor, voi consulta cetățenii, inclusiv prin referendum, pe
toate subiectele importante. Securitatea și bunăstarea fiecărui om sînt prioritatea mea și vor
deveni prioritate națională.
2. Voi face tot ce-mi stă-n putință pentru ca Republica Moldova să se apropie de Uniunea Europeană
și pentru a aduce valorile și nivelul de trai europene la noi acasă.
3. Voi numi și voi propune în funcții de răspundere doar oameni integri, care nu au comis sau
tolerat acte de corupție (Prim-ministru, Procuror general, Șef al autorității naționale pentru
integritate, director al Serviciului de informații și securitate, judecători, președinți și
vicepreședinți de instanțe, inclusiv la Curtea Supremă de Justiție, diplomați). Voi scoate
Procuratura Generală de sub influența politicului și a intereselor criminale și voi lupta cu
judecătorii corupți din sistem.
4. Voi lucra cu instituțiile statului pentru a stimula crearea locurilor de muncă, pentru a aduce bani
în fiecare localitate și în fiecare familie.
5. Voi interzice, prin inițiativă legislativă, orice relații dintre instituțiile publice și firmele offshore
rezidente în jurisdicții dubioase și nu voi permite ca aceste firme să dețină acțiuni în instituțiile
financiare.
6. Voi cere asistență internațională în investigarea furtului miliardului, pentru ca banii să revină în
țară, iar cei vinovați să fie pedepsiți.
7. Voi iniția legi care să aducă puterea în mîinile primarilor, oamenilor pe care i-ați ales, pentru ca
aceștia să nu fie la cheremul politicienilor corupți.
8. Voi face publice toate informațiile de interes național și voi supraveghea ca toate instituțiile
statului să lucreze transparent, în interesul cetățenilor.
9. Voi începe de la Președinție crearea unui nou sistem politic, care să nu mai permită acapararea
puterii de către un oligarh sau un grup de oligarhi. Voi obliga partidele să dea socoteală pentru
modul în care cheltuie banii și să declare sursele de finanțare.
10. Voi promova dezvoltarea presei independente pentru ca cetățenii să fie informați corect.
Acest contract are valoare de lege pentru mine. Împreună vom învinge!
Maia Sandu

