
Alegeri parlamentare din 11 iulie 2021

Oferta electorală 
a Partidului Schimbării

I. Reforma politică şi justiţia

Reforma politică

Democraţia internă/ adoptarea deciziilor în partidele politice

Vom revizui legea partidelor în vederea îmbunătăţirii proceselor democratice prin reglementarea 
mecanismelor  de  adoptare  a  deciziilor.  Proasta  funcţionare  a  democraţiei  la  nivel  de  stat, 
porneşte chiar din interiorul partidelor, care în prezent sunt dominate de liderii acestora, care de 
regulă sunt finanţatorii tenebri.

Finanţarea transparentă a partidelor politice

Regulile de transparenţă şi corectitudine în finanţarea partidelor vor reduce influenţa liderilor, iar 
banii murdari din crimă organizată şi/sau din partea statelor străine vor fi excluşi din circuitul 
politic. Vom introduce pedepse penale dure pentru încălcarea normelor de finanţare a partidelor. 
Organele de control fiscal şi organele anti-corupţie vor fi obligate să examineze aceste încălcări 
în mod prioritar.

Reforma electorală/ votul electronic

Ne  propunem  să  adoptăm  votul  electronic.  Implementat  la  standarde  internaţionale  votul 
electronic va elimina riscurile de fraudare a rezultatelor şi manipulare a rezultatelor.

Justiţie

• Lichidarea  instituţiilor  care  au  eşuat  exercitarea  atribuţiilor  prevăzute  de  lege,  prin 
inacţiune  sau  prin  complicitate  au  acoperit  şi/sau  au  contribuit  la  comiterea  marilor 
infracţiuni,  precum delapidarea  rezervelor  BNM, laundromatul  rusesc,  operaţiunile  de 
contrabandă a ţigărilor, produselor alcoolice, a drogurilor şi altor infracţiuni sistemice. 
Astfel, considerăm imperativă lichidarea:

1. Centrului Naţional Anticorupţie;
2. Procuraturii Anticorupţie;
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3. Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauzelor Speciale.

• Evaluarea  integrităţii  şi  profesionalismului  judecătorilor,  procurorilor  şi  ofiţerilor  de 
urmărire penală cu eliminarea celor neconformi din organele justiţiei:

a) evaluarea externă a organelor procuraturii,  procurorilor şi ofiţerilor de urmărire 
penală;

b) evaluarea externă a judecătorilor.

• Pregătirea  judecătorilor,  procurorilor  şi  ofiţerilor  de  urmărire  penală  în  locul  celor 
eliminaţi  din sistem.  În acest  sens vom revizui  legislaţia,  competenţele,  capacitatea şi 
baza materială a Institutului Naţional al Justiţiei.

II. Modelul de dezvoltare economică a Republicii Moldova

Considerăm ca fiind urgente spre implementare următoarele concepte de dezvoltare economică:

Viziune economică cuprinzătoare

Libertate antreprenorială şi eliminarea birocraţiei:

• Eliminarea birocraţiei  prin simplificarea procedurilor şi de-regularizarea cadrului legal 
excesiv  în  domeniul  antreprenorialului.  Digitalizarea  proceselor  de  interacţiune  a 
antreprenorilor  cu  instituţiile  statului  şi  invers,  indiferent  de  profilul  de  competenţă, 
inclusiv simplificarea şi digitalizarea procedurilor vamale la import/ export.

• Eliminarea controalelor fiscale abuzive şi readucerea funcţiei fiscale în serviciul statului 
din captivitatea corupţiei.

• Eliminarea monopolurilor private ilegale şi nedeclarate, a monopolurilor publice, public-
private precum şi a intereselor tenebre din spatele acestora din segmentul energetic, de 
colectare şi comercializare de metale, produse agro-alimentare şi agricole, medicamente, 
terminalele portuare – în primul rând de colectare şi transportare a cerealelor care au fost 
distribuite inechitabil, precum şi alte domenii.

• Retragerea etapizata  a statului  din economie în calitatea sa de concurent  al  sectorului 
privat.

• Liberalizarea  pieţei  muncii,  o  măsură  care  trebuie  făcută  astfel  ca  cetăţenii  străini  să 
poată  primi  dreptul  la  muncă  în  Republica  Moldova,  fără  a  întâmpina  impedimente 
artificiale.

• Resistematizarea subsidiilor,  or acestea trebuie  oferite în primul  rând pentru creşterea 
calităţii şi productivităţii, într-un mod transparent şi credibil.
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Implementarea conceptului "statul – partenerul cetăţeanului şi 
antreprenorului"

• Vom modifica legislaţia în vederea stabilirii unor reguli clare pentru mediul de afaceri şi 
crearea  unui  mediu  de  afaceri  în  continuă  dezvoltare,  precum  şi  a  unui  format  de 
conlucrare deschisă şi prietenoasă între stat şi antreprenori.

• Vom elabora şi implementa un Program Naţional de Instruire şi Susţinere a afacerilor 
mici şi de familie în zonele rurale. Vom elibera afacerile mici din mediul rural, în special 
cele de familie de impozitul pe venit în primii 5 ani de activitate şi vom introduce un 
moratoriu la orice control de stat pentru 5 ani.

• Implementarea  Conceptului  de  reabilitare  a  satului  ca  entitate  socială,  economică  şi 
rezidenţială  –  programe  naţionale  de  reabilitare  a  drumurilor  rurale,  de  electrificare, 
gazificare,  construcţie  reţelelor  de  canalizare,  asigurare  cu  apă  potabilă  calitativă  şi 
colectarea şi menajarea deşeurilor în vederea sporirii atractivităţii satelor şi comunelor.

• Vom diminua economia tenebră prin reducerea considerabilă a impozitelor salariale şi 
eliminarea fenomenului achitării salariilor în plic.

Administrarea eficientă a proprietăţii de stat

• Agenţia Proprietăţii Publice necesită a fi reorganizată din temelie; instrumentele sovietice 
trebuie schimbate, dar nu modernizate.

• Vom reevalua şi inspecta toate activele statului aflate peste hotarele RM şi vom finaliza 
procesul de recunoaştere a acestora.

• Vom implementa un program amplu prin care toate activele neutilizate să fie incluse în 
circuite economice, fie privatizate, fie transmise în locaţiune la preţuri de piaţă.

• Vom asigura buna administrare şi eficienţa companiilor de stat care desfăşoară activităţi 
cu caracter exclusiv, importante pentru securitatea naţională sau alte domenii strategice.

• Agenţia  Proprietăţii  Publice  va  fi  readusă  sub  controlul  statului  de  sub  influenţa 
grupurilor criminale şi va activa în interesul cetăţenilor şi statului.

Sectorul energetic – transparenţă şi buna administrare

Tarife calculate corect şi transparent

• Este prioritară elaborarea unui model onest de alocare echitabilă a compensaţilor pentru 
consumatorii cu venituri mici. O societate echitabilă este inclusiv atunci când cetăţenii cu 
venituri mici sunt ajutaţi de stat să-şi achite serviciile comunale.

• În  privinţa  costurilor  nejustificate  incluse  în  tarif,  vom  obliga  ANRE  să  verifice 
corectitudinea includerii acestora în tarif. Vom audita anual întreprinderile din domeniul 
energetic pentru a ne asigura că banii consumatorilor sunt cheltuiţi eficient.
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Combaterea corupţiei din sectorul energetic

Diversificarea surselor de energie şi gaze, crearea unei pieţe concurenţiale

Sarcina noastră este să asigurăm accesul pe piaţa internă a furnizorilor din regiune, astfel încât să 
existe concurenţă, iar consumatorii să beneficieze de cele mai mici preţuri.

Asigurarea calităţii serviciilor, protecţia consumatorilor, alocarea compensaţiilor

Vom asigura respectarea drepturilor consumatorilor şi elimina abuzurile comise de operatorii din 
domeniu.  Vom  atrage  investiţii  în  renovarea  infrastructurii  şi  vor  asigura  creşterea  calităţii 
serviciilor,  dar  şi  reducerea  consumului  şi  a  costului  serviciilor,  inclusiv prin  implementarea 
proiectelor de eficienţă energetică.

Compensaţii pentru cetăţenii vulnerabili

Compensaţiile trebuie să fie raportate la venitul persoanei, lucru de care astăzi nu se ţine cont. 
Pentru  unele  produse  energetice,  astăzi  există  facilităţi  fiscale  de  care  beneficiază  în  mod 
neechitabil consumatorii cu venituri mari.

Vom asigura eliminarea facilităţilor neechitabile şi asigura redirecţionarea compensaţiilor către 
acei consumatori care au nevoie de ele.

Protecţia mediului

• Vom dezvolta infrastructura de aprovizionare cu apă, canalizare şi infrastructura necesară 
pentru epurarea apelor reziduale.

• Rezolvarea  problemei  deşeurilor  –  până  în  anul  2030  ne  asumăm  crearea  unei 
infrastructuri  viabile  a  gestionării  deşeurilor  în  toată  ţara  prin  dezvoltarea  serviciilor 
regionale.

• Plantarea  pădurilor  –  ne  asumăm  oprirea  imediată  a  tăierilor  ilegale/  excesive  şi 
implementarea unui program naţional de împădurire.

III. Sănătate publică

• Reconfigurarea sistemului spitalicesc pentru a face faţă ambelor provocări – pandemiei 
Covid şi tratarea eficientă a cazurilor non-Covid.

a) 10% din paturile unui spital trebuie să fie preconizate pentru terapia intensivă şi 
respectiv  dotate  cu  utilajul  corespunzător  şi  asigurate  cu  cadre  medicale  cu 
calificare în terapia intensive;

b) revizuirea de către Universitatea de Medicină şi Farmacie a strategiei de pregătire 
a specialităţilor universitare, în concordanţă cu necesităţile/ solicitările sistemului 
medical.

• Schimbarea modului de guvernare a instituţiilor medicale de la model unipersonal la un 
model de guvernare corporativă şi colegială a instituţiilor medico-sanitare publice şi de 
regionalizare a serviciilor spitaliceşti de calificare înaltă.
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IV. Educaţie vocaţională şi modernă

Vom promova:

• Modelarea mediului şcolar, cu efectuarea investiţiilor necesare, pentru păstrarea sănătăţii 
şi menţinerii stării de bine a elevilor şi profesorilor. Mă refer aici la aspecte ale decenţei, 
precum: alimentaţie, igienă, spaţiu de recreere, transport.

• Reducerea (decongestionarea) conţinuturilor teoretice, mulţimea cărora ne pune elevii în 
situaţia galopării şi a unei false competiţi.

• Regândirea manualelor şcolare şi a versiunii digitale a acestora, care le-ar transforma din 
obstacol în oportunitate a formării temeinice a competenţelor şcolare.

• Crearea unor platforme integratoare ale educaţiei la distanţă, cu module care ar asigura 
calitatea  aplicării  acestora  în  orice  segment  al  procesului  didactic  şi  ar  spori  atât 
incluziunea  şcolară,  dar  şi  reintegrarea  diasporei  în  sistemul  de  valori  al  Republicii 
Moldova (cu certificare).

• Integrarea componentei de orientare vocaţională timpurie, fără de care vom continua să 
deţinem locuri premiante la concursurile internaţionale, licenţiaţi în diverse domenii, dar 
să ne lipsească oameni dedicaţi profesiei lor, alese conştient.

• Dezvoltarea învăţământului profesional, pentru obţinerea unui echilibru pe piaţa muncii, 
factor necesar şi pentru reducerea fenomenului migraţiei.

• Formare  profesională  continuă  calitativă  a  cadrelor  didactice  şi  creşterea  prestigiului 
profesiei.

V. Descentralizarea şi autonomia administraţiei publice 
locale

Reforma administraţiei publice, în special finalizarea procesului de descentralizare şi asigurarea 
autonomiei  reale ale  autorităţilor  publice locale  este unul din cele mai  urgente şi  importante 
capitole.

Vom aloca 100% din impozitul pe venit a persoanelor fizice şi o parte din impozitul pe venit a 
companiilor care activează pe teritoriul APL direct în bugetul local.

VI. Protecţie socială

Vom restructura  sistemul  de  protecţie  socială  din  ţara  noastră,  vom identifica  şi  aloca  bani 
suficienţi pentru ca nici un copil, persoanele cu dizabilitate şi nici un bătrân să mai trăiască în 
frig şi foame.

Vom realoca mijloacele  financiare  în urma lichidării  unor structuri  din cadrul  procuraturii  şi 
organelor de drept şi de urmărire penală care au contribuit direct la tragedia umană prin care 
trece societatea noastră.
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Serviciile sociale trebuie să fie obţinute simplu, şi fără eforturi nejustificate din partea oamenilor.

Vrem să reformatăm sistemul de redistribuire a veniturilor în economie astfel încât sistemul să 
devină cu adevărat echitabil, iar persoanele vulnerabile protejate.

VII. Societate informaţională

Vom  implementarea  modelului  economic  bazat  pe  cunoaştere  şi  construirea  rapidă  a  unei 
societăţi  informaţionale.  Asta ne va permite  să eliminăm rapid corupţia,  să creştem calitatea 
proceselor  de  administrare  a  statului,  de  interacţiune  a  cetăţeanului  cu  statul  şi  invers,  să 
modernizăm şi să ne integrăm economia în economia regională şi mondială, ne va permite să 
îmbunătăţim administrarea tuturor domeniilor, indiferent dacă e vorba de domenii publice sau 
private.

Scopul proiectului nostru politic este să transformăm Republica Moldova într-o ţară funcţională, 
eficientă, competitivă şi tehnologic avansată. Acest obiectiv presupune implementarea unui şir 
de concepte şi proiecte naţionale:

• Reluarea  implementării  programului  de  e-Guvernare  şi  anume  de  transparentizare, 
debirocratizare,  eficienţă  si  inovaţie  in  Administraţia  Publică  Centrală  şi  Locală  prin 
digitalizare şi utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC).

• Este nevoie de voinţă politică şi un impuls puternic pentru a accelera trecerea la:

a) servicii  publice  electronice,  în  proporţie  de  100%,  accesibile  oricărui  cetăţean 
24/7;

b) administraţie publică "fără hârtie";
c) eliminarea  birocratizării  ("red-tape")  şi  costurilor  excesive  de  administrare  a 

afacerilor;
d) creşterea competitivităţii prin digitizarea interacţiunii mediului de afaceri cu statul 

şi integrarea proceselor şi activităţilor economice din Republica Moldova în Piaţa 
Digitală a Uniunii Europene.

• Vom promova şi dezvolta Industria tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) prin 
susţinerea companiilor şi încurajarea creării startup-urilor noi în domeniile inovatoare ale 
acestei industrii.

• Vom  susţine  industria  tehnologiei  informaţiei  şi  a  comunicaţiilor  prin  mecanisme 
financiare, fiscale, legislative şi promova conceptul STEM (ştiinţa, tehnologie, inginerie 
şi matematică) în educaţie.

VIII. Cultura – factor de coeziune

• Vom promova  concepte  inovative  privind  perfectarea  bazei  legislative  naţionale  şi  a 
politicilor  publice  din  domeniile  culturii  şi  industriilor  culturale,  vom  încuraja 
participarea creatorilor şi beneficiarilor în elaborarea acestora şi vom insista pe alocarea 
progresivă a fondurilor necesare pentru realizarea acestor obiective.

• Vom susţine elaborarea Codului Patrimoniului Cultural al Republicii Moldova.
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• Vom  sensibiliza  permanent  şi  cu  insistenţă  autorităţile  statului  privind  susţinerea 
creatorilor şi a creaţiei artistice contemporane prin alocarea nediscriminatorie a resurselor 
financiare, menită să stimuleze actul artistic şi al creativităţii.

• Vom încuraja  sponsorizările  şi  vom susţine  parteneriate  public-private  în  iniţierea  şi 
desfăşurarea  programelor  culturale  prioritare  (interne  şi  internaţionale),  propuse  de 
Uniunile de creaţie şi de artiştii liberi profesionişti.

• Vom stimula accesul şi participarea oamenilor de cultură la fonduri europene de finanţare 
a domeniilor de profil.

• Vom  încuraja  popularizarea  culturii  per  domenii,  inclusiv  va  contribui  la  refacerea 
prestigiului profesiilor din domeniul culturii.
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