PLATFORMA ELECTORALĂ
a Partidului Verde Ecologist
pentru
Alegerile Parlamentare din 30.11.2014

”Un om curat, într-o țară curată!”
Partidul Verde Ecologist are drept scop dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova și
transformarea ei într-o țară curată, liberă, civilizată și europeană.

1. Protecția Mediului
 Salvarea pădurilor moldoveneşti de jaful organizat de reţele mafiote şi oligarhice,
extinderea suprafeţelor împădurite până la 20 % din teritoriul naţional, abrogarea
Regulamentului cu privire la darea în arendă a pădurilor.
 Extinderea ariilor naturale protejate de stat de la 4,9% la 10%, ca o condiţie vitală pentru
salvarea speciilor de floră şi faună de pe teritoriul R.Moldova şi conservarea biodiversităţii
moldoveneşti.


Luarea sub protecţia statului a râurilor Nistru şi Prut ca principalele resurse acvatice ale R.
Moldova, care asigură cu apă potabilă circa 4 milioane de oameni şi interzicerea
transformării Nistrului şi Prutului în cariere de extragere a nisipului.



Asigurarea cu apă potabilă a tuturor localităţilor din R.Moldova şi asigurarea comunităţilor
locale cu sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate.



Lansarea unui Program naţional pentru readucerea la viaţă şi reabilitarea celor peste 3 mii
de râuri mici din R. Moldova.



Susţinerea refacerii fâşiilor forestiere ca element important în păstrarea fertilităţii
terenurilor agricole şi transformarea lor în coridoare ale veţii sălbatice şi a biodiversităţii.



Promovarea conceptului de Economie Verde în Programul de guvernare a R. Moldova
pentru perioada 2015-2018, care ar deschide între 50 şi 70 mii de locuri de muncă.



Dezvoltarea şi implementarea unui Program naţional de educaţie şi cultură ecologică,
orientat spre schimbarea mentalităţilor colective în favoarea mediului înconjurător şi de
viaţă.



Trecerea tuturor standardelor de viaţă şi tehnice la standardele europene de protecţie a
resurselor naturale şi a mediului înconjurător.



Includerea R.Moldova în sistemul de securitate ecologică a Uniunii Europene.



2. Statul de Drept
Dezvoltarea unui stat de drept în care guvernanţii să asigure cetăţenilor condiţii de
realizare a aspiraţiilor educaţionale, materiale, culturale, profesionale şi morale, garantând
o justiţie socială stabilă şi durabilă, precum şi separarea puterilor şi competenţelor în stat

prin perfectarea, completarea şi adaptarea legislaţiei ecologice, de sănătate a populaţiei la
cadrul constituţional de legi.


Formarea unui parlament funcțional și reprezentativ, unde 50% deputați sunt aleși în baza
circumscripțiilor electorale.



Reprezentarea egală a femeilor și bărbaților în Parlament și organele de conducere ale
Statului.



Partidele de guvemămînt să răspundă periodic la întrebările opoziţiei, partidelor,
doleanţelor societăţii civile şi îndeplinirea obligatorie a programelor electorale.



Depolitizarea administraţiei centrale şi locale de stat, unde posturile în administraţie vor fi
ocupate prin concurs în baza capacităţilor profesionale, iar tinerii fiind reprezentați în
proporție de 60 %.



Instituirea unui guvern din 5 ministere şi decentralizarea administraţiei publice centrale în
favoarea administraţiei publice locale de nivelul întâi, prin schimbarea accentului
administrativ în favoarea autonomiei locale efective.



3. Justiția și Drepturile Omului
Garantarea tuturor drepturilor legale ale cetăţenilor, asigurând accesul neîngrădit la justiţie
al tuturor cetăţenilor conform standartelor europene.



Crearea unui sistem juridic independent în care să fie judecate faptele şi nu oamenii,
asigurând instituirea unui sistem juridic angajat şi competent, care să prevadă şi evaluarea
calităţii actului de justiţie, întreprinzând măsuri energice de eradicare a corupţiei.



Ridicarea imunității deputaților, judecătorilor și procurorilor.

4. Economia

 Promovarea economiei verzi în baza cooperării și stabilirii relațiilor de cooperare directă
dintre unitățile administrative din Moldova cu cele din țările europene, pentru obținerea
tehnologiilor verzi performante.
 Perfectarea cadrului juridic adecvat de atragere a investiţiilor autohtone şi străine în
economia naţională.
 Susținerea activităților economice orientate spre producerea bunurilor şi oferirea de servicii
autohtone populaţie.
 Reducerea presiunii fiscale şi crearea climatului investiţional favorabil, asigurînd
impozitul unic și condiţii optime pentru dezvoltarea business-ului mic şi mijlociu.
 Dezvoltarea și promovarea turizmului ecologic și valorificarea potențialului balneo-curativ
ca metodă de creare a noilor locuri de muncă și afaceri în zonele rurale.
 Subvenționarea tehnologiilor moderne în agricultură pentru creșterea produselor agrare și
prelucrarea lor ulterioară în țară.
 Utilizare a surselor regenerabile de energie (solară, eoliană, din biomasă) şi de conservare
a energiei, utilizarea resurselor locale de gaze naturale și folosirea gazului produs din
biomasă, aigurând independenţa energetică a Republicii Moldova.
 Crearea unei instituții bancare - ”Banca Verde” - cu capital european pentru finanțarea
investițiilor în economia verde cu dobânda de 4% anual.

 Promovarea de către ambasadele Moldovei peste hotare a intereselor economice ale
producătorilor autohtoni.

5. Problemele sociale
 Fixarea salariului minim pe economie la o valoare nu mai mică decât a minimului real de
existență (în prezent 3000 MDL).


Protecția socială a persoanelor în vârstă, fără venit sau a persoanelor cu handicap.



Indemnizații sporite pentru mamele tinere cu 1 - 2 - 3 copii, și asigurarea gratută cu locuri
garantate în instituțiile preșcolare.



Dotarea instituțiilor medicale cu echipament și utilaj performant.



Dispanserizarea anuală obligatorie a cetățenilor Republicii Moldova.



Promovarea în societate a sportului și a modului sănătos de viață.



Negocierea și semnarea urgentă a acordurilor de protecție a migranților în țările stabilite.



Susținerea și promovarea reprezentanților diasporei în țările gazdă.

6. Educația, Știință și Cercetare

 Dezvoltarea unui sistem de educaţie performant și disponibil întregii populaţii, asigurînd
învăţământ gratuit şi obligatoriu.
 Introduce începând cu instituțiile preșcolarea a lecţiilor de ecologie care să se axeze pe
dezvoltarea unui comportament civic în respect faţă de mediu şi semeni.
 Egalarea salariile profesorilor și medicilor cu salariile deputaților.
 Susținerea științei, cercetării și tehnologiilor avansate ca condiție cheie pentru dezvoltarea
economică a statului și prosperării societății.
 Promovarea implementării rezultatelor cercetărilor științifice în domeniul economiei reale.

7. Politica externă și Securitatea

 Susținem o politică externă de colaborare cu toate ţările, asigurînd o politică de bună
înţelegere cu toţi vecinii şi de securitate regională şi globală.
 Retragerea necondiționată a trupelor Federației Ruse și lichidarea depozitului de muniții
de pe teritoriul țării.
 Asigurarea structurilor de forță a RM cu un buget ce să permită dotarea, salarizarea,
asigurarea cu spațiul locativ și protecția socială a colaboratorilor și membrilor familiilor lor,
ca garanție a securității statului.

