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Direcţiile prioritare de bază:
1. Domeniul politic şi de drept;
2. Dezvoltarea economică;
3. Agricultura;
4. Educaţia;
5. Medicina;
6. Politica socială;
7. Cultura;
8. Politica de tineret, cultura fizică şi sportul.

1. Domeniul politic şi de drept:
 Delimitarea atribuţiilor  şi  domeniilor  de gestiune între organele 

puterii centrale ale ţării  şi cele ale autonomiei;

Principiile de bază

Cele mai bune 
forţe pentru 
un viitor mai 
bun

Împreună cu 
Moldova, cu 
sprijinul 
Moldovei

Cu un pas 
înainte 



 Aprobarea  unor  acte  legislative  pentru  realizarea  obiectivelor 
social-economice;

 Aprobarea  Strategiei  de  dezvoltare  economică  durabilă  a 
Găgăuziei.

2. Dezvoltarea economică:
 Transformările structurale:

• atragerea investiţiilor,
• crearea parcurilor industriale,
• dezvoltarea businessului mic şi mijlociu.
• implementarea surselor renovabile de energie,
• dezvoltarea mecanismelor de parteneriat public-privat,
• acordarea  unor  facilităţi  fiscale  suplimentare  pentru 

investitori.

2. Dezvoltarea economică:
 Dezvoltarea infrastructurii:

• reabilitarea drumurilor,
• realizarea proiectelor de alimentare cu apă,
• finalizarea Programului de  gazificare,
• realizarea proiectelor de mediu.

3. Dezvoltarea economică:
 Dezvoltarea rurală în Găgăuzia:

• implementarea Programului de dezvoltare rurală durabilă în 
Găgăuzia,

• ameliorarea calităţii vieţii în satele din Găgăuzia,
• asigurarea accesului la serviciile publice,
• dezvoltarea  şi  modernizarea  infrastructurii  în  satele  din 

Găgăuzia.

3. Agricultura:
 aprobarea programului  de asistenţă pentru producătorii  agricoli 

din autonomie;
 crearea fondului semincer al autonomiei;
 modernizarea industriei alimentare;



 stimularea dezvoltării sectorului zootehnic;
 promovarea mărfurilor cu valoare adăugată înaltă;
 consolidarea sistemului de consultanţă în agricultură.

4. Educaţia:
 reglementarea  legislativă  a  relaţiilor  dintre  instituţiile  de 

învăţământ şi organele administraţiei publice locale;
 optimizarea  procesului  instructiv-educaţional  în  grădiniţele  de 

copii, gimnazii şi licee;
 soluţionarea problemei ce ţine de asigurarea tinerilor pedagogi cu 

spaţiu locativ;
 ameliorarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ.

  
5. Medicina:

 consolidarea  bazei  tehnico-materiale  a  instituţiilor  curativ-
profilactice;

 ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de trai a personalului medical;
 atragerea cadrelor medicale calificate;
 asistenţă în sporirea nivelului de calificare a personalului medical;
 efectuarea  unui  control  adecvat  asupra  preţurilor  la 

medicamente.

6. Asigurarea cu locuri de muncă şi protecţia socială a populaţiei:
 aprobarea unui program complex de ocupare a forţei de muncă;
 implementarea  unor  măsuri  suplimentare  ce  ţin  de  protecţia 

socială a cetăţenilor aflaţi la muncă peste hotare;
 antrenarea în activitate a unor lucrători medicali calificaţi;
 asigurarea respectării drepturilor la muncă ale angajaţilor;
 acordarea  ajutoarelor  sociale  nominale  pentru  categoriile 

pauperizate ale populaţiei.
  

7. Cultura:
 asigurarea activităţii tuturor caselor de cultură;
 restabilirea activităţii sălilor de cinema; 
 dezvoltarea muzeelor din autonomie;
 susţinerea  meşteşugurilor  populare,  a  colectivelor  de  creaţie 

(profesionale şi de amatori);



 promovarea  talentelor  din  Găgăuzia  la  nivel  naţional  şi 
internaţional.

 8. Politica de tineret, cultura fizică şi sportul:
 elaborarea  Programului de acordare a asistenţei pentru tineretul 

din  Găgăuzia  şi  a  Programului  de  suport  pentru  tinerii 
antreprenori;

 consolidarea mişcării comunitare de  tineret;
 crearea unui incubator de afaceri în baza Universităţii de Stat din 

Comrat;
 suport în angajarea absolvenţilor Universităţii de Stat din Comrat;
 crearea centrelor de resurse pentru tineret;
 crearea   obiectivelor  sportive  şi  curative  şi  modernizarea  celor 

existente.
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