
Programul electoral al candidatului independent Silvia Radu

Silvia RADU: Preşedintele Independent, CONTEAZĂ!

• Voi fi garantul principiului constituţional, potrivit căruia adevăratul suveran al ţarii este 
poporul Republicii Moldova.

• Statul  trebuie  să-şi  respecte  şi  să-şi  servească  cetăţenii,  nu  doar  cetăţenii  trebuie  să 
lucreze în folosul statului.

• Voi pleda pentru ca instituţiile statului să fie conduse de oameni profesionişti şi integri, 
independenţi de interesele partidelor.

• Voi crea un Consiliu Suprem Civic pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, care va 
asigura  un  dialog  permanent  cu  cetăţenii  din  ţara  şi  cei  de  peste  hotare  în  vederea 
respectării legii şi a drepturilor cetăţenilor.

Preşedintele va iniţia reforme economice pentru dezvoltarea ţării în 
beneficiul cetăţenilor! Bunăstarea cetăţenilor contează! Locurile de 
muncă contează!

• Reformele trebuie să aibă doar un singur scop: bunăstarea vieţii fiecărui cetăţean.

• Voi  crea  un  Consiliu  Economic  pe  lîngă  Preşedintele  Republicii  Moldova,  pentru  a 
contribui la promovarea politicilor economice, care vor genera atragere si acumulare de 
capital, învestiţii, locuri de muncă şi antreprenoriat inovativ.

• Voi elimina barierele birocratice şi administrative în calea dezvoltării întreprinderilor. O 
atenţie specială voi acorda  întreprinderilor mici şi mijlocii  care sunt sursa adevărată a 
locurilor de muncă.



• Voi asigura previzibilităţii fiscale şi legislative a cadrului instituţional, astfel încât statul 
să se poată dezvolta împreuna cu întreprinderile sale. Dezvoltarea şi echitatea economică 
se bazează pe reguli clare şi transparente.

Preşedintele va învesti toate forţele sale în asigurarea drepturilor sociale 
ale cetăţenilor acestei ţari! Asigurarea socială, contează! Educaţia 
contează! Sănătatea societăţii, contează!

• Educaţia trebuie să fie o prioritate în mandatul fiecărui Preşedinte. Investiţiile în capitalul 
uman  al  ţarii  măresc  substanţial  potenţialul  economic  şi  social  al  viitorului  nostru. 
Oamenii sunt adevăratul patrimoniu al Republicii Moldova!

• Voi promova politici sociale unde locul central i-l va ocupa familia.

• Voi consolida  un sistem social  unde fiecare  cetăţean  care  a  contribuit  la  dezvoltarea 
statului  va fi  tratat  cu respect  si  demnitate,  iar  cei  cu  nevoi  speciale  vor  fi  protejaţi 
corespunzător.

• Numai un stat de drept şi o justiţie echitabilă ne poate asigura un viitor prosper!

Viitorul nostru contează! Noi toţi contam!
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