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preşedinte al Republicii Moldova
VIOLETA IVANOV

Prieteni,
Mulţi ani la rând, politicienii ne-au împărţit între "ai noştri" şi "ai voştri". Ei au divizat
societatea, au jefuit ţara şi ne-au lăsat fără speranţa într-o viaţă mai bună.
Destul! A venit timpul transformărilor pe care le merităm.
Pensionarii merită respect şi grijă. Copii merită o educaţie mai bună, iar părinţii lor – un serviciu
bine plătit. Oamenii de la sate merită să trăiască în condiţii decente. Cei care au plecat în
căutarea unei vieţi mai bune merită să revină acasă la familiile lor. Noi toţi merităm locuri de
muncă bine plătite, drumuri calitative, străzi iluminate, grădiniţe, şcoli şi spitale bine dotate,
parcuri frumoase. În fiecare oraş, în fiecare sat.
Noi, Partidul "ŞOR", echipa de profesionişti, ne-am propus ca obiectiv să renaştem Moldova.
Pas cu pas noi ne îndreptăm către acest obiectiv, iluminând sate, renovând drumuri, ajutând
tinerele familii şi având grijă de pensionari. Noi schimbăm viaţa oamenilor în bine aici şi acum.
Noi aducem transformarea pe care o merită Moldova!
Violeta Ivanov,
candidatul Partidului "ŞOR" la funcţia de şef al statului

Moldova merită schimbări!

Programul politic al candidatului PPŞ, Violeta Ivanov

Pensionarii merită respect şi grijă
•
•
•
•
•
•

Pensia minimă – 5000 de lei;
Indexarea pensiilor în funcţie de inflaţia reală;
Compensaţii lunare pentru alimentaţie – 1000 de lei;
Medicamente gratuite;
Odihnă gratuită la sanatorii în fiecare an;
Magazine şi farmacii sociale.

Locuitorii de la sate merită condiţii de trai ca şi orăşenii
•
•
•
•

În fiecare sat – iluminat stradal, drumuri, trotuare, parcuri, terenuri de joacă şi de sport;
Apeduct şi canalizare în fiecare sat;
Atragerea medicilor şi profesorilor la sate;
Farmacii şi magazine mobile.

Fiecare oraş din Moldova merită transformări pe modelul Orheiului
•
•
•
•
•

Renovarea tuturor străzilor;
Treceri de pietoni iluminate;
Dezvoltarea reţelei de transport public;
Parcări moderne;
Parcuri şi spaţii publice amenajate.

Familiile cu copii merită sprijin
•
•
•
•
•

Acordarea capitalului matern de 16000–24000 de lei la naşterea copilului;
Indemnizaţii lunare de 500 de lei, transferate pe contul bancar al fiecărui copil până la
vârsta de 18 ani;
Educaţie şi medicină gratuite;
Renovarea şi dotarea grădiniţelor şi şcolilor;
Amenajarea terenurilor de joacă, a locurilor de agrement şi distracţie.

Moldova merită schimbări!

