IGOR DODON - ÎMPREUNĂ VOM REUȘI!

ÎMPREUNĂ Dragi concetățeni!
vom reuși!
Astăzi viața ne impune noi provocări. Prin
decizia mea de a candida la al doilea mandat prezidențial, îmi
exprim disponibilitatea
de a accepta aceste
provocări.

Așadar, are Republica
Moldova viitor? Cum va
fi acesta? Va supraviețui Moldova ca stat independent? Cum se va
dezvolta economia lui
în continuare? Ce ne rezervă viitorul apropiat?

Mulți dintre compatrioții noștri continuă
să plece în căutarea
unui loc de muncă în
alte țări. Acest lucru
conduce la scăderea
numărului populației,
la îmbătrânirea unor
raioane întregi. În ultimii ani, rata de natalitate, și așa modestă,
a scăzut cu 15%. Țara,
din cauza unei popu-

Pentru a răspunde la
aceste întrebări și a rezolva toate problemele, TREBUIE SĂ FACEM
MULTE LUCRURI.
Trebuie să facem ca
viața în Moldova să
devină confortabilă și
îndestulată. Doar așa
cetățenii noștri vor dori
să trăiască aici, să construiască, să lucreze,

Investiția în drumuri bune este o
investiție în viitorul nostru.
Anul acesta a fost foarte dificil pentru noi toți.
Pandemia de coronavirus, criza economică,
seceta fără precedent,
conflictele nu lasă loc
de prea mult optimism.
Totuși, împreună, am re-

Platforma electorală a candidatului
la funcția de Președinte al Republicii Moldova
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zistat. Facem față unei
situații epidemiologice
complicate. Am salvat
zeci de mii de vieți. I-am
ajutat pe cei care s-au
pomenit într-o situație
precară. Am păstrat
economia țării noastre.

lații în scădere, ar putea să nu poată oferi
pensii sutelor de mii
de persoane în vârstă
și indemnizații zecilor
de mii de cetățeni social-vulnerabili.

Vom implementa în toată țara proiecte de importanță
vitală: de aprovizionare cu apă, gazificare, prelucrare a
deșeurilor, construcție de școli, grădinițe de copii, drumuri.
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să participe la avansarea economiei și la
promovarea culturii, să
nască aici copii. Abia
atunci tații și mamele
vor avea siguranța în
viitorul lor, al nostru, al
copiilor copiilor noștri.
Pentru realizarea acestui obiectiv, vom investi
mult în dezvoltarea sistemelor de educație și
de sănătate.
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ale multifuncționale în apropiat, am expus în
platforma mea electotoată țara.
rală, elaborată cu spriȘtiu bine că dezvolta- jinul experților din diferea economiei este im- rite domenii. Aceasta
posibilă fără investiții,
prin urmare, vor fi creNe vom baza pe
Vor fi create noi indus- ate condiții favorabile
cele două valori
trii și va fi oferit sprijin pentru utilizarea atât a
tradiționale
sectorului agricol. Vom potențialului economic
principale
lansa un program de intern, cât și a celui
ale poporului
stat pentru restabilirea extern. Businessului i
nostru –
sistemului de irigare se vor asigura garanții
credința în
în întreaga țară. Vom de stat de stabilitate și
Dumnezeu și
schimba politica de stat protecție a investițiilor.
Familia.
în domeniul subvențiilor Moldova nu va reveni
agricole. Acestea vor fi la practica de sechesacordate producătorilor trare a afacerilor și de este viziunea mea și
agricoli care implemen- urmărire penală a an- un plan detaliat și contează tehnologii moder- treprenorilor, așa cum secvent de relansare a
ne și respectă cerințe- a fost până nu demult. Moldovei, a economiei
și sferei sale sociale,
de dezvoltare a oraVom lansa un program de stat pentru
șelor și satelor. Acesrestabilirea sistemului de irigare în
ta este un program
întreaga țară. Vom schimba politica
constructiv și realist
de stat în domeniul subvențiilor
pentru dezvoltarea soagricole.
cio-economică a țării,
pe care îl vom implementa în următorii ani.
le tehnologice privind Moldova este o țară necreșterea culturilor agri- utră, prietenoasă, așa că Cei care sunt împotricole. Vom continua po- vom continua să con- va statalității moldolitica de protejare a pro- struim relații reciproc venești au nevoie de
ducătorilor autohtoni și avantajoase atât cu Es- tulburări masive în soextindere a piețelor de tul, cât și cu Vestul. Nu cietate. Noi și toate gedesfacere. Vom con- vom prieteni cu nimeni nerațiile viitoare avem
strui platforme industri- împotriva cuiva și nu ne nevoie de o Moldovă
vom opune niciunuia prosperă și înfloritoare.
dintre partenerii noștri.

Cei care sunt împotriva statalității
moldovenești au nevoie de tulburări
masive în societate. Noi și toate
generațiile viitoare avem nevoie de o
Moldovă prosperă și înfloritoare.
Pentru a avea un viitor
demn, o atenție specială va fi acordată sferei sociale și sprijinului
populației în aceste
momente dificile.
Vom implementa în toată țara proiecte de importanță vitală: de aprovizionare cu apă, gazificare,
prelucrare a deșeurilor,
construcție de școli, grădinițe de copii, drumuri.
Se știe că drumurile
reprezintă
sistemul
sanguin al țării noastre. Sunt necesare noi
artere de transport.
Investiția în drumuri
bune este o investiție
în viitorul nostru. Chiar
și acum, în timpul pandemiei, am reușit să
facem multe lucruri.
În următorii 4 ani, vom
asigura toate orașele
și satele cu o rețea rutieră și o infrastructură
de înaltă calitate.

Businessului i se vor asigura
garanții de stat de stabilitate și
protecție a investițiilor. Moldova nu
va reveni la practica de sechestrare
a afacerilor și de urmărire penală
a antreprenorilor, așa cum a fost
până nu demult.

Ne vom baza pe cele
două valori tradiționale
principale ale poporului nostru – credința în
Dumnezeu și Familia.
Despre cum se va dezvolta Moldova în timpul

Igor
Dodon

ÎMPREUNĂ VOM REUȘI!
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GRIJA FAȚĂ DE OAMENI
PROTECȚIA SOCIALĂ

AJUTOR UNIC PENTRU PENSIONARI
DE DOUĂ ORI PE AN. Persoanele care primesc
o pensie mica, anual vor primi un ajutor unic în
valoare de cel puțin 1500 de lei, în luna ianuarie,
la sărbătorile de iarnă și la 1 octombie de Ziua
Internațională a Persoanelor în Vârstă. Această
sumă va fi indexată anual.

DUBLAREA AJUTORULUI PENTRU CETĂȚENI
ÎN PERIOADA RECE A ANULUI.
În anul curent, a fost acordat deja ajutor în
valoare de 1,5 mld. de lei.
Acest ajutor va fi majorat de la 500 la

1000

lei.

ANGAJAREA ASISTENȚILOR
PERSONALI PENTRU PERSOANELE CU
DIZABILITĂȚI SEVERE. Vor fi angajați

2100

ÎMBUNĂTĂȚIREA MECANISMULUI DE
INDEXARE A PENSIILOR. Cele două indexări
ale pensiilor, pentru 700 mii de pensionari,
trebuie să fie, în total, de cel puțin 10% anual.

de asistenți personali

pentru persoanele care necesită îngrijire
permanentă.
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VIITORUL NOSTRU
SISTEMUL DE SĂNĂTATE
O NOUĂ CONCEPȚIE A POLITICII
DEMOGRAFICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA.
Scăderea natalității este riscul principal pentru
viitorul Republicii Moldova. Noua politică
demografică trebuie să stimuleze natalitatea,
să întinerească populația și să stopeze
dispariția satului.

RESTAURAREA ȘI MODERNIZAREA
INSTITUȚIILOR MEDICALE. Niciun spital și
policlinică raională, punct medical sătesc
nu va fi închis sub pretextul „optimizării”. În
fiecare sat trebuie să existe punct medical.

AJUTOR ANUAL PENTRU FAMILIILE
ȘCOLARILOR în valoare de

MĂRIREA INDEMNIZAȚIEI UNICE LA
NAȘTEREA COPILULUI de la 8.299 lei la

1000 LEI

20 000
CONTINUAREA PROGRAMULUI „UN MEDIC
PENTRU TINE”. Acest program oferă
oamenilor acces la asistență medicală
specializată și de diagnostic:
oftalmologie,
cardiologie,
endocrinologie,
pediatrie,
stomatologie,
radiografie,
mamografie,
alte servicii medicale.
Echipe mobile specializate de medici și
diagnosticieni vor merge în toate localitățile
din țară pentru a oferi asistență medicală
gratuită populației.

STIMULAREA LUCRĂTORILOR MEDICALI.
Vor fi dezvoltate și implementate diferite
mecanisme pentru a stimula activitatea
medicilor:
Până la mijlocul anului 2021, vom asigura
implementarea unui program de dublare a
salariilor pentru peste 43 de mii de lucrători
din domeniul sănătății;
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;
oferirea de oportunități și beneficii
suplimentare tinerilor specialiști;
oferirea indemnizației unice în valoare de
120.000 lei timp de trei ani tinerilor medici
angajați în mediul rural. Personalului
medical inferior - 96.000 lei pe parcursul a
trei ani.

lei.

ALOCAȚIA SUPLIMENTARĂ UNICĂ
PENTRU NAȘTEREA CELUI DE-AL PATRULEA COPIL
va constitui 5000 de lei, iar pentru următorii – câte

10
000 DE LEI
PENTRU FIECARE COPIL.
ECOLOGIE FAVORABILĂ
eficienței privind utilizarea resurselor naturale, inclusiv a resurselor
acvatice, resurselor minerale și a
fondului forestier.

INVESTIȚII ÎN MEDICINĂ
ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA

3 MLD LEI
.

Achiziționarea de echipamente noi,
construirea unor instituții medicale noi,
inclusiv din fondurile alocate de Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
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PENTRU FIECARE ELEV.

La 1 septembrie, toți copiii din clasele primare
vor primi gratuit rucsacuri și rechizite școlare.

ADOPTAREA UNUI NOU PROGRAM
DE STAT de restabilire a pădurilor.
APROBAREA UNUI PLAN DE MĂSURI COMPLEXE pentru creșterea

ELABORAREA ȘI ADOPTAREA UNUI
NOU PLAN NAȚIONAL DE ASIGURARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
APROBAREA UNEI STRATEGII NAȚIONALE de protecție și gestionare
a resurselor acvatice.
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RECICLAREA DEȘEURILOR.
Problema privind utilizarea și reciclarea deșeurilor va fi soluționată
prin utilizarea celor mai moderne
standarde internaționale. Tindem să
renunțăm complet la depozitarea deșeurilor pe poligoane. Vom elabora și
vom lansa un program de stat în valoare de pînă la 2 miliarde de lei, care
va prevedea crearea, până în anul
2025, a unei infrastructuri naționale
de colectare și reciclare a deșeurilor.
Toate gunoiștile neautorizate vor fi
lichidate.
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ORAȘ CONFORTABIL
PROGRAMUL NAȚIONAL
„UN MEDIU URBAN CONFORTABIL”
În mediul urban vor avea loc schimbări calitative,
care vor permite cetățeanului să se simtă confortabil și în siguranță, să-l determine să iasă din casă și
să desfășoare mai multe activități interesante sau
să practice sportul în aer liber. Schimbările vor viza
marea majoritate a orașelor. La elaborarea programului vor participa urbaniști experimentați și birouri de arhitectură din Moldova și străinătate.

MESE GRATUITE PENTRU ELEVII din toate
școlile primare și secundare.

DUBLAREA
SALARIILOR
PENTRU
ÎNVĂȚĂTORI
ATRAGEREA TINERILOR SPECIALIȘTI
ÎN SFERA ASISTENȚEI SOCIALE.
Salariile angajaților din sfera socială vor fi
majorate de două ori.

AMENAJAREA ȘI ILUMINAREA PARCURILOR,
CURȚILOR, BULEVARDELOR. Orașele noastre
trebuie să fie iluminate nu mai rău decât orașele
din țările europene dezvoltate, astfel încât
locuitorii să se simtă confortabil și în siguranță
în orice moment al zilei.

AMENAJAREA COMPLEXĂ A ZONELOR
PUBLICE DIN ORAȘELE MARI ȘI MICI.
Orașele noastre vor deveni mai confortabile
pentru oameni. Vom elabora un program de
dezvoltare a infrastructurii cu implicarea celor
mai buni arhitecți. La implementarea acestuia
se va ține cont de interesele tuturor locuitorilor,
va fi o abordare cuprinzătoare vizavi de
dezvoltarea spațiului rezidențial, a construcției
drumurilor și parcărilor, a zonelor verzi și a
complexurilor sportive.

CONSTRUCȚIA ȘI REABILITAREA
TERENURILOR DE JOACĂ ȘI DE SPORT.
Trebuie să existe cât mai multe terenuri pentru
dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a copiilor.

CONSTRUCȚIA PISTELOR PENTRU
BICICLIȘTI, WORKOUT-URILOR,
TERENURILOR SPORTIVE. Vom implementa
un program de tranziție către mijloacele de
transport ecologice, vom asigura un număr
suficient de piste pentru deplasarea cu biciclete,
scutere, role, skateboard-uri. Crearea terenurilor
sportive multifuncționale și workout-urilor va
constitui o bază bună pentru un stil de viață
sănătos pentru tineri și toți orășenii.

RESTABILIREA STATUTULUI ACADEMIEI DE
ȘTIINȚE A MOLDOVEI ca forum de cercetare
științifică și educație culturală a țării.

ELABORAREA
PROGRAMULUI
NAȚIONAL DE
SUSȚINERE
A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
SUPERIOR pentru
perioada 2021-2025.
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RECONSTRUCȚIA ZONELOR PIETONALE CU
AMENAJAREA ZONELOR DE RECREERE ȘI
A ZONELOR VERZI. Este necesar să oferim
locuitorilor orașului posibilitatea de a respira
aer curat, de a merge și a se relaxa în parcuri.
Acest lucru va îmbunătăți sănătatea fizică și
psihologică a oamenilor, lucru foarte important
în timpul pandemiei de coronavirus.

ASIGURAREA ACCESIBILITĂȚII MEDIULUI
URBAN PENTRU POPULAȚIA CU
MOBILITATE REDUSĂ. Persoanele cu
dizabilități trebuie să dispună de posibilitatea să
circule liber într-un oraș modern moldovenesc.
8
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SAT MODERN
PROGRAMUL NAȚIONAL
DE REABILITARE „SAT NATAL”
Acest program va fi îndreptat spre dezvoltarea social-economică
a tuturor localităților din Moldova.
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ECONOMIA.
GARANȚIA SECURITĂȚII ECONOMICE
INDUSTRIALIZAREA

DIGITALIZAREA

Fără o industrie dezvoltată, economia Moldovei nu are un viitor prosper. Este necesară majorarea semnificativă a ponderii
și rolului industriei în economie, lansarea noilor industrii și
sectoare, deci, să fie realizată o nouă industrializare.

Digitalizarea trebuie să devină motorul
creșterii economice. Digitalizarea administrării publice și a mediului de afaceri
va permite reducerea semnificativă a
poverii birocratice, a corupției, va crește
eficiența activității întreprinderilor.

CREAREA UNOR PLATFORME INDUSTRIALE
MULTIFUNCȚIONALE ÎN TOATE REGIUNILE MOLDOVEI
care vor schimba aspectul economic al regiunilor și vor
asigura mii de locuitori de pe întreg teritoriul țării cu locuri
de muncă și salarii decente.
CREAREA UNUI FOND INVESTIȚIONAL (BANCĂ)
pentru susținerea și finanțarea proiectelor strategice
prioritare pentru economia țării.
REPARAȚIA ȘI CONSTRUCȚIA DRUMURILOR
LOCALE. Continuarea programului „Drumuri
bune pentru toți” prevede o investiție de
2 miliarde de lei anual pentru reparația și
construcția drumurilor locale. Aceste fonduri
vor fi distribuite între TOATE localitățile din țară
conform unui program centralizat, în funcție de
numărul de locuitori.

ILUMINARE STRADALĂ. Restaurarea și
construcția sistemelor de iluminare stradală în
toate localitățile din țară.

LANSAREA UNOR NOI ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE
HIGH TECH, care vor fi integrate în lanțurile
internaționale de producție și tehnologice prin utilizarea
cooperării industriale internaționale și prin atragerea
investitorilor și a capitalului din străinătate.

MODIFICAREA LEGISLAȚIEI MOLDOVEI, inclusiv
în domeniul reglementării bancare, pentru asigurarea
sectorului real al economiei cu resurse financiare mai
calitative, ieftine și pe o durată mai lungă.

APROVIZIONAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE.
Cel puțin 300 de milioane de lei vor fi alocați
anual pentru programele de aprovizionare cu
apă a localităților din țară. Până în anul 2025,
toate școlile, grădinițele de copii și instituțiile
medicale, vor fi conectate la sistemele de
aprovizionare cu apă și canalizare.

PROGRAMUL NAȚIONAL
„ECONOMIA DIGITALĂ A MOLDOVEI”,
implementarea căruia va favoriza
reorganizarea ramurilor prioritare
ale economiei, inclusiv a industriei,
agriculturii, construcțiilor, urbanismului,
infrastructurii drumurilor, energeticii și
serviciilor financiare.

FINANȚAREA PROIECTELOR DE
ELABORARE ȘI IMPLEMENTARE A
TEHNOLOGIILOR DIGITALE prin
atragerea mijloacelor din partea
investitorilor autohtoni și a celor străini.

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE
PREGĂTIRE A CADRELOR PENTRU
ECONOMIA DIGITALĂ la toate
nivelurile învățămîntului.

SECTORUL AGRAR
GRIJA FAȚĂ DE COPII. În fiecare sat vor fi
construite terenuri de joacă și de sport pentru
dezvoltarea armonioasă a generației tinere,
sănătatea și siguranța copiilor.

APROVIZIONAREA CU GAZE. Conectarea
fiecărei localități din țară la rețelele de
distribuție a gazelor.

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ. În fiecare sat
va activa câte o grădiniță de copii, școală și
punct medical.
9

În prezent, cele mai mari riscuri pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agrar sînt provocate de
schimbările climatice și condițiile climaterice nefavorabile recurente, în special, de secetă.
PROGRAMUL NAȚIONAL DE IRIGARE A TERENURILOR AGRICOLE.

Restabilirea sistemului de irigare este extrem de important pentru
asigurarea unui viitor constant al agriculturii moldovenești.

ACTUALIZAREA SISTEMULUI DE
ASIGURĂRI ÎN AGRICULTURĂ cu

participarea statului.

CREAREA UNOR PARCURI INDUSTRIALE („AGROHUB”), cu participarea investitorilor din Moldova și din
străinătate, pentru promovarea produselor agricole autohtone pe piețele externe.
10
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MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
Pentru a utiliza în mod eficient potențialul de tranzit,
vor fi împlementate un șir de proiecte naționale de
modernizare a infrastructurii.
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APĂRAREA
și consolidarea STATALITĂȚII
SECURITATEA ȚĂRII –
PRIORITATEA PRINCIPALĂ

STATALITATEA MOLDOVEI
ESTE DE NECLINTIT
HUB-UL AERIAN „MĂRCULEȘTI”.
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.

INFRASTRUCTURA RUTIERĂ NAȚIONALĂ.
În Moldova, în anul curent, pentru
restaurarea și construcția drumurilor
naționale și regionale, au fost alocate
7 miliarde de lei. Pînă în anul 2025,
investițiile anuale în construcția și
reabilitarea drumurilor la toate nivelurile,
vor constitui cel puțin 40 miliarde de lei.
Va fi inițiat un proiect de construcție a
unei autostrăzi pe teritoriul Moldovei, de
la granița cu România pînă la granița cu
Ucraina, în cadrul Coridorului Paneuropean
de transport. Șoseaua de centură a
Chișinăului va fi finalizată în anul 2024.

REÎNNOIREA CĂII FERATE A MOLDOVEI.
Modernizarea complexă a infrastructurii
căii ferate a Moldovei, în scopul creșterii
competitivității serviciilor furnizate privind
calitatea, fiabilitatea și prețul acestora.
Restabilirea transportului feroviar intern de
călători.

INTEGRAREA EURASIATICĂ
Implicarea activă în procesele de integrare eurasiatică va permite consolidarea
pozițiilor producătorilor și exportatorilor din Moldova pe piața din Est, extinderea parteneriatelor
de afaceri, atragerea noilor investiții.
PARTICIPAREA MOLDOVEI ÎN PROIECTELE DE
SECURITATE ALIMENTARĂ A UEEA.
Obținerea înțelegerilor cu Uniunea Economică
Eurasiatică privind participarea Moldovei
în programele și proiectele interstatale ce
țin de asigurarea securității alimentare,
implementarea tehnologiilor informaționale și
dezvoltarea cooperării industriale.

ADERAREA MOLDOVEI LA BANCA DE
DEZVOLTARE EURASIATICĂ. Aceasta va permite
realizarea mai multor proiecte naționale și
municipale precum și consolidarea relațiilor
economice cu țările din cadrul Uniunii
Economice Eurasiatice. Va crea baza cooperării
industriale și a celei investiționale, precum
și condiții pentru obținerea de împrumuturi
preferențiale și granturi.

COOPERAREA MEDIULUI DE AFACERI. Stabilirea
unei strînse cooperări dintre asociațiile de
afaceri ale Republicii Moldova și Consiliul de
Afaceri al Uniunii Economice Eurasiatice.
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INTERZICEREA PRIN CONSTITUȚIE A
LICHIDĂRII STATALITĂȚII MOLDOVENEȘTI.
Voi iniția organizarea unui referendum cu
privire la includerea în Constituție a unui punct
care să prevadă inadmisibilitatea lichidării
statalității Republicii Moldova.

NOUA STRATEGIE A SECURITĂȚII
NAȚIONALE. Voi prezenta Parlamentului
noua Strategie a securității naționale
a țării, în care direcțiile prioritare vor
fi: păstrarea statalității moldovenești,
reîntregirea țării și garanțiile privind
statutul de neutralitate a țării.

PĂSTRAREA LIMBII MOLDOVENEȘTI ÎN
CALITATE DE LIMBĂ DE STAT
ÎN CONSTITUȚIA ȚĂRII.
Articolul 13 al Constituției Republicii Moldova
care stipulează că limba de stat a Moldovei este
Limba Moldovenească, rămîne neschimbat.

NOUA CONCEPȚIE A SECURITĂȚII
ENERGETICE va fi orientată spre garantarea
accesibilității resurselor energetice pentru
toți cetățenii. Intenționăm să atragem
investiții semnificative în producerea
întreprinderilor generatoare de energie
electrică din țară, inclusiv utilizarea surselor
de energie regenerabilă. Până în anul 2025,
producerea energiei „verzi” trebuie să
constituie cel puțin 10%.

ISTORIA MOLDOVEI – ÎN PROGRAMUL
ȘCOLAR! Sunt convins că copiii noștri trebuie
să studieze istoria propriei țări și a poporului
lor. Prin eforturi comune, vom obține includerea
în programul școlar a disciplinei „Istoria
Moldovei”.

NOUA CONCEPȚIE DE PREGĂTIRE A CADRELOR PENTRU ADMINISTRAREA PUBLICĂ va fi orientată
spre eficiența pregătirii funcționarilor publici prin utilizarea experienței mondiale.

REÎNTREGIREA ȚĂRII
PROPUNERI PRIVIND REGLEMENTAREA
DIFERENDULUI TRANSNISTREAN vor fi
elaborate pînă la sfîrșitul anului 2021, cu
participarea reprezentanților de pe ambele
maluri ale Nistrului și ai țărilor participante la
procesul de reglementare transnistreană.

RELUAREA ACTIVITĂȚII FORMATULUI DE
NEGOCIERI „5+2”. Întrevederile în formatul
„5+2” vor fi orientate spre atingerea obiectivului
principal – elaborarea unui model eficient de
reglementare transnistreană.
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POLITICA INTERNĂ
REFORMA CONSTITUȚIONALĂ. JUSTIȚIA

INTERZICEREA „TRASEISMULUI POLITIC”.
Adoptarea unei legi cu privire la interzicerea
trecerii deputaților dintr-o fracțiune în alta.

TRECEREA LA REPUBLICA PARLAMENTARPREZIDENȚIALĂ. Propunerea, în cadrul unui
referendum, a unui proiect de lege cu privire
la dreptul Președintelui ales prin vot direct
de cetățeni de a forma Guvernul țării, cu
aprobarea ulterioară obligatorie a Guvernului
de către Parlament.

REDUCEREA NUMĂRULUI DE DEPUTAȚI ÎN
PARLAMENTUL MOLDOVEI, DE LA 101 - LA
61 DE DEPUTAȚI. Datorită acestui lucru, va fi
posibilă economisirea mijloacelor financiare și
creșterea eficienței activității Parlamentului.

DELIMITAREA ÎMPUTERNICIRILOR
ÎNTRE RAMURILE PUTERII. Pregătirea
și propunerea în cadrul unui referendum
a amendamentelor la Constituție, care
vor permite evitarea conflictelor dintre
Președinte, Parlament și Guvern.

EVALUAREA JUDECĂTORILOR
ȘI A PROCURORILOR în baza unor criterii internaționale ale profesionalismului și integrității,
o dată la 5 ani, cu participarea societății civile.
Anularea numirii pe viață a judecătorilor. Extinderea practicilor de recuzare a judecătorilor.

RELAȚIILE INTERETNICE
LIMBA RUSĂ RĂMÎNE LIMBĂ DE COMUNICARE
INTERETNICĂ. Va fi inițiată adoptarea unei noi
legi cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul
Moldovei. Limba moldovenească rămîne limbă
de stat, limba rusă – limbă de comunicare interetnică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

LIMBA RUSĂ – OBLIGATORIE PENTRU
STUDIEREA ÎN ȘCOLI. Voi iniția modificări în
Codul educației al Republicii Moldova, astfel ca
elevii din școlile moldovenești să studieze două
limbi: rusa și o limbă străină, la alegere.
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POLITICA EXTERNĂ
COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ

CONTINUAREA COOPERĂRII CU SUCCES CU
FEDERAȚIA RUSĂ. Rusia este partenerul strategic
principal al Republicii Moldova. Vom continua să
restabilim și să dezvoltăm relațiile de prietenie
cu Rusia, așa cum am procedat chiar din primele
luni ale mandatului meu de Președinte. Nu voi
admite alinierea Moldovei la sancțiunile antiruse.
Vom obține extinderea numărului de întreprinderi
din Moldova, pentru care va fi deschis accesul pe
piața rusă, creșterea numărului de locuri bugetare
pentru studenții din Moldova în instituțiile
universitare din Rusia. Vom continua practica
de organizare a Forumurilor Economice MoldoRuse și atragerea investițiilor ruse în economia
Moldovei.

PUNTEA DINTRE EST ȘI VEST. Moldova va stabili
relații bune între Est și Vest. Noi nu vom prieteni
cu cineva împotriva cuiva și nu ne vom opune
niciunuia dintre partenerii noștri. Un parteneriat
reciproc avantajos și cu Estul, și cu Vestul
deschide noi oportunități pentru dezvoltarea
social-economică a Moldovei.

STATUTUL DE NEUTRALITATE AL MOLDOVEI.
Consolidarea neutralității permanente a
Moldovei, după modelul Austriei, Suediei și
Finlandei. Adoptarea unei rezoluții privind
neutralitatea permanentă a Republicii Moldova la
Adunarea Generală a ONU. În cadrul acesteia va
fi recunoscut și susținut statutul de neutralitate
permanentă a Moldovei, care va contribui la
consolidarea păcii și securității în regiune.

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR CU STRUCTURILE
ȘI ȚĂRILE UNIUNII ECONOMICE EURASIATICE.
Țara noastră își va păstra statutul în CSI și în
structurile UEEA, va continua să-și extindă
participarea în Zona de Comerț Liber a
Comunității. Moldova își va dezvolta activitatea
în cadrul CSI și în structurile UEEA în toate
direcțiile: interparlamentară, economică,
umanitară, interregională, cooperare juridică, dar și
colaborarea în domeniul securității și schimbului
de informații tehnico-științifice.

COOPERAREA MOLDOVEI CU MIȘCAREA DE
NEALINIERE, din care fac parte 120 de state ale
lumii, pe principiul neimplicării în blocurile militare.

COOPERAREA CU PARTENERII STRATEGICI – SUA,
CHINA ȘI TURCIA. Consolidarea și extinderea
legăturilor cu cei mai mari parteneri internaționali
de dezvoltare în interesul Republicii Moldova.

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR CU UNIUNEA
EUROPEANĂ. Vom continua să aprobăm normele
și standardele europene în domeniul dreptului
și al combaterii corupției. Moldova își va păstra
participarea în Consiliul Europei și structurile
acestuia (APCE, Curtea Europeană pentru
Drepturile Omului, Congresul Autorităților Locale
și Regionale). Vom aprofunda relațiile bilaterale
cu țările din Uniunea Europeană, totodată
apărând interesele economice ale fermierilor și
producătorilor autohtoni.

CREAREA CONDIȚIILOR PENTRU STUDIEREA
LIMBII MOLDOVENEȘTI pentru toți cetățenii țării.

ACCESUL LA INFORMAȚIE ÎN LIMBA
MOLDOVENEASCĂ ȘI RUSĂ ÎN TOATE
INSTITUȚIILE PUBLICE. Vom asigura executarea
legii cu privire la apărarea minorităților naționale
și nu vom admite discriminarea pe criterii naționale și lingvistice.

PREVENIREA INTERDICȚIEI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
PUBLIC ÎN LIMBILE CETĂȚENILOR ȚĂRII. Nu voi
admite adoptarea legilor care restricționează
drepturile cetățenilor țării la obținerea studiilor
de stat în limba maternă sau într-o limbă de
comunicare interetnică.

ACCESUL LA INFORMAȚIE ÎN DOUĂ LIMBI
ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI AL PROTECȚIEI
DREPTURILOR CONSUMATORILOR. Toți cetățenii Moldovei trebuie să fie asigurați cu drepturi
egale, indiferent de naționalitate, relige și viziunile lor politice.

AJUSTAREA LEGISLAȚIEI NAȚIONALE în conformitate cu prevederile Legii privind statutul
special al Găgăuziei.
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COOPERAREA CU ROMÂNIA ȘI UCRAINA. Voi
acorda o atenție deosebită dinamizării relațiilor
cu vecinii noștri cei mai apropiați – România și
Ucraina. Vom continua dezvoltarea relațiilor de
bună vecinătate și de cooperare cu aceste țări în
domeniul politic, economic, cultural, precum și în
cel al securității regionale.

PARTICIPAREA ÎN ORGANIZAȚIA DE COOPERARE ECONOMICĂ LA MAREA NEGRĂ. Moldova va
continua să participe activ la lucrările Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN).
Vom continua colaborarea cu Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre cu scopul de a promova
întreprinderile mici și mijlocii din țara noastră.
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PROTEJAREA VALORILOR
CREȘTINE ȘI FAMILIALE

APĂRAREA FAMILIEI TRADIȚIONALE. Sprijinirea și oferirea asistenței sociale familiilor cu mulți copii și
a celor monoparentale. Implicarea copiilor de vârstă preșcolară și școlară din familiile numeroase și cele
monoparentale în diverse acțiuni sociale, culturale și sportive.

EDUCAȚIA TINEREI GENERAȚII ÎN SPIRITUL
PATRIOTISMULUI, dragoste față patrimoniul
istoric național, prin intermediul campaniilor
naționale.

PROTEJAREA ȘI AMENAJAREA MĂNĂSTIRILOR
ȘI BISERICILOR DE IMPORTANȚĂ NAȚIONALĂ.
Statul va susține bisericile și mănăstirile
ortodoxe să devină centre de pelerinaj pentru
locuitorii și oaspeții țării.

COOPERAREA ORGANELOR PUTERII CU
BISERICA ORTODOXĂ ȘI ALTE CONFESIUNI.
Sprijinirea participării Bisericii Ortodoxe
și a altor confesiuni tradiționale în
programele sociale și culturale de
importanță națională.

PREVENIREA RĂSPÎNDIRII IDEOLOGIEI
ANTIFAMILIALE. Republica Moldova va adera
la convențiile internaționale doar dacă vor
fi excluse clauzele cu privire la ideologia
antifamilială și subminarea bazelor familiei
tradiționale.
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MOLDOVA

– ȚARA ,
în care
vrei să trăiești!

