
PLATFORMA ELECTORALĂ 
A CANDIDATULUI INDEPENDENT, VICTOR STEPANIUC

Alegeri parlamentare 2010

„Moldova are viitor"
Moldova va deveni o ţară prosperă atunci, cînd guvernanţii vor fi model de înţelepciune, 

hărnicie şi patriotism.

În platforma mea electorală voi promova următoarele 8 priorităţi:

1. Economie, locuri de muncă, salarii decente. Voi pleda pentru:

• Program naţional pentru revitalizarea industriei.
• Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
• Industrializarea agriculturii.
• Programe pentru gastarbaiteri.
• Crearea Băncii de stat de investiţii.
• Majorarea impozitelor pentru afacerile şi averile marilor proprietari.
• Reformarea  sistemului  de  salarizare  -  reducerea  decalajului  exagerat  dintre 

salariile minime şi maxime.

2. Politică socială activă, în acest context voi pleda pentru:

• Programe eficiente de combatere a sărăciei.
• Majorarea cu 300% a indemnizaţiilor pentru educaţia copiilor în familie.
• Majorarea şi indexarea anuală a pensiilor cu 20-25 %.
• Compensaţii la medicamente pentru copii, pensionari şi invalizi.
• Îmbunătăţirea sistemului de asistenţă medicală.
• Majorarea salariului în medicină pînă la nivelul salariului mediu pe economie.

3. Modernizarea sistemului de învăţămînt. Voi pleda pentru:

• Program  Naţional  de  renovare  a  bazei  tehnico-materiale  a  instituţiilor  de 
învăţămînt.

• Stoparea lichidării instituţiilor de învăţămînt din ţară.
• Majorarea salariului în învăţămînt pînă la nivelul salariului mediu pe economie.

4. Programe eficiente pentru Tineret. Vor fi realizate următoarele acţiuni:

• Politici de susţinere a tinerilor: educaţie, locuri de muncă.
• Implementarea programelor de susţinere a tinerilor antreprenori.
• Soluţionarea  problemei  locative  pentru  tinerii  specialişti,  tinerele  familii: 

subvenţionarea de către stat a 30% din costul locuinţelor pentru familiile tinere.

5. În domeniul culturii şi ştiinţei voi pleda pentru:

• Protejarea patrimoniului cultural şi spiritual al Moldovei.



• Renovarea edificiilor de cultură în localităţile republicii.
• Dezvoltarea turismului rural.
• Revitalizarea centrelor  de  cercetare  ştiinţifică  în  domeniile  fundamentale  ale 

Economiei Naţionale.

6. Politica externă voi promova:

• Relaţii  politice  şi  economice  privilegiate  cu  partenerii  principali  ai  Moldovei: 
Rusia, U.E.

• România, Ucraina, Belarus, Polonia, Turcia etc.
• Semnarea tratatului politic şi de frontieră cu România.

7. Consolidarea statalităţii moldoveneşti. Voi pleda pentru:

• Edificarea statului social (pentru cetăţeni).
• Protejarea identităţii naţional-statale moldoveneşti. Combaterea separatismului şi 

unionismului.
• Combaterea corupţiei în aparatul de stat.
• Modificarea sistemului electoral: 75% de deputaţi să fie aleşi pe circumscripţii 

uninominale, care va aduce în Parlament oameni cu autoritate.

8. Formarea  unei  coaliţii  a  partidelor  parlamentare,  avînd  ca  scop  modernizarea 
Moldovei.

Stimaţi alegători!

Cred în Moldova şi voi munci pentru consolidarea statalităţii, modernizarea ţării, pentru creşterea 
bunăstării cetăţenilor Patriei noastre.

Moldova are viitor!

Votaţi numărul 20, Victor Stepaniuc - candidat independent!


