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AL CANDIDATULUI INDEPENDENT OLEG CAZAC 

(Alegeri parlamentare 2010)

Situaţia Republicii  Moldova, la etapa actuală, nicidecum nu poate fi numită favoravilă.  Criza 
politică  continuă,  inefecienţa  funcţionării  instituţiilor  de stat,  corupţia  masivă,  nesiguranţa  în 
viitor – sunt doar cîteva probleme ce caracterizează starea curentă a ţării. În aceste condiţii apare 
necesitatea acută de a acţiona eficient şi promt. Primul pas în schimbarea situaţiei create este 
alegerea corectă a reprezentanţilor poporului la guvernare. 

Sînt  ferm convins,  că  alegerea  corectă  este  una  responsbilă,  gîndită  şi  personalizată.  Eu,  ca 
candidat  independent,  îmi  asum  întrega  responsabilitate  asupra  acţiunilor  mele,  în  faţa 
alegătorilor  şi  accentuez  disponibilitatea  de  a  reacţiona  rapid  şi  adecvat  la  toate  doleanţe 
parvenite de la alegători.

Priorităţile centrale ale activităţii mele se referă la:

• Crearea unui parlament funcţional şi viabil, bazat pe interesele poporului;
• Stabilizarea economică şi crearea unor condiţii  optime pentru producătorii  şi investitorii 

autohtoni;
• Eficientizarea activităţilor instituţiilor de stat;
• Consolidarea sectorului agrar;
• Oferirea garanţiilor sociale categoriilor de populaţie defavorizate;
• Echilibrarea politicii externe, asigurînd păstrarea vectorului European.

Sfera economică

• Crearea unor condiţii legislative şi fiscale atractive pentru înteprinderile mici şi mijlocii;
• Sprijinirea şi promovarea produselor autohtone şi a producătorilor autohtoni;
• Intensificarea proceselor de modernizare a satelor din Republica Moldova;
• Susţinerea şi modernizarea întreprinderilor industriale din Republica Moldova;
• Crearea oportunităţilor de export a producţiei autohtone ;
• Mărirea rolului statului în economie;
• Facilitarea accesului cetăţenilor din mediul rural la resursele financiare şi informaţionale, 

pentru lansarea afacerilor individuale proprii;
• Atragerea investiţiilor străine î economia naţională;
• Subvenţionarea activităţilor agricole;
• Protejarea şi dezvoltarea comerţului agricol;
• Facilitarea desfacerii producţiei agricole prin crearea unei reaţele republicane a punctelor 

de desfacere specializate.

Sfera socială

• Crearea locurilor de muncă bine platite; 
• Ajustarea salariului minim la minimul de existenţă;
• Aigurarea majorării continue a salariilor şi pensiilor;
• Diversificarea serviciilor de asistenţă social;
• Elaborarea unui plan naţional privind protejarea familiei;
• Oferirea familiilor tinere facilităţilor pentru procurarea spaţiului locativ; 



• Ridicarea calităţii studiilor în Republica Moldova la toate nivelurile educaţionale;
• Adecvarea programelor de studii la cerinţele pieţii muncii;
• Asigurarea autonomiei instituţiilor de învăţămînt;
• Facilitarea accesului populaţiei Republicii Moldova la comunicaţiile moderne;
• Implimentarea standardelor de calitate în sistemul naţional de ocrotire a sănătăţii;
• Crearea unor oportunităţi antreprenoriale atractive pentru migranţii reintorşi în ţară.

Sfera culturală

• Promovarea educaţiei interculturale în instituţiile de învăţămînt;
• Crearea unor condiţii favorabile pentru activitate şi trai a reprezentanţilor tuturor etniilor de 

pe teritoriul Republicii Moldova;
• Promovarea culturii naţionale la nivel internaţional;
• Oferirea sprijinului financiar din partea statului oamenilor de artă;
• Ocrotirea tradiţiilor şi obiceiurilor moldoveneşti;
• Protejarea financiară a instituţiilor culturale din Republica Moldova.

Politica externă

• Intensificarea activităţilor de intergrare în Uniunea Europeană; 
• Armonizarea relaţiilor economice şi culturale cu Federaţia Rusă;
• Stabilizarea relaţiilor economice, politice şi culturale cu România şi Ukraina.


