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Dragi concetățeni,
S-au împlinit 100 de zile de când Guvernul pe care îl conduc și-a început activitatea. Ne-am asumat 
responsabilitatea de a asigura cetățenilor noștri o viața demnă, în pofida tuturor dificultăților economice, 
politice și geopolitice cu care se confruntă țara. A fost nevoie de hotărâre și intervenții imediate pentru a 
susține economia și a asigura stabilitatea sistemului bancar.

Am acționat prompt, în pofida tuturor presiunilor, pentru a asigura plata la timp a salariilor și a pensiilor. Am 
reușit să asigurăm și majorarea acestora pentru categoriile cele mai vulnerabile.

Am continuat reformele și am plasat integrarea europeană în capul listei de priorități, asigurând, printr-un 
dialog continuu cu partenerii de dezvoltare, monitorizarea independentă, din partea acestora, a rezultatelor 
obținute. 

Cu pași siguri, am început lupta cu corupția la toate nivelurile.  Am implicat societatea civilă în calitate de 
partener în cadrul acestui proces.

Primele 100 de zile au fost pline de provocări, dar și mai multe provocări ne așteaptă.

Sunt conștient că viitorul acestei țări depinde de acțiunile Guvernului pe care îl conduc. Este un Guvern 
care, în activitatea sa, se bazează pe interesul tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de vârstă, 
etnie sau preferință politică. Iar interesul nostru, al tuturor, este să avem o viață demnă, prosperă și fericită 
într-o țară modernă, într-o țară mai bună. 

Chiril Gaburici,

Prim-ministru al Republicii Moldova



Instituția Procuraturii va fi scoasă de sub influența politicului, iar Procurorul General va fi selectat în baza 
unui concurs public, cu interviu transmis on-line. Aceste prevederi au fost incluse în proiectul de Lege cu 
privire la procuratură, care a fost transmis Parlamentului spre aprobare.

Judecătorii și deputații vor putea fi trași la răspundere fără a aștepta, ani în șir, decizia de ridicare a 
imunității, urmare a demersurilor Guvernului și a unui proces de anulare a imunității administrative.

Vor fi reduse costurile și durata rezolvării disputelor prin promovarea institutului medierii. În acest sens, a 
fost semnat un Protocol de colaborare cu Centrul pentru Soluționarea Eficientă a Disputelor (CEDR) 
Londra, care are ca parteneri Consiliul Medierii, Procuratura Generală, Ministerul Justiției și Consiliul 
Superior al Magistraturii.

În baza recomandărilor partenerilor de dezvoltare, am insistat asupra excluderii influenței politice și 
extinderii competențelor Comisiei Naționale de Integritate, acestea fiind noile prevederi incluse într-un 
pachet de legi, ce urmează a fi examinat de către Guvern.

S-au înregistrat progrese considerabile în elaborarea documentelor de reformă ale Curții Constituționale și 
Institutului Național al Justiției, acțiuni prevăzute de Strategia de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 
2011-2016.

Va fi permisă aplicarea testelor de integritate pentru toți angajații din sistemul de justiție și va fi verificată, 
într-un mod minuțios, completarea declarațiilor de interese, venituri și proprietăți ale funcționarilor publici, 
ca urmare a modificărilor operate în cadrul legal.

Reforma justiției



Judecători, conducători ai instituțiilor publice, șefi de departamente din cadrul autorităților publice, primari, 
executori judecătorești, directori ai întreprinderilor de stat, polițiști și alte persoane sunt vizate în cele 1132 
de cauze penale deschise de ofițerii anticorupție.

În urma cercetărilor efectuate în cadrul dosarelor penale, au fost puse sub învinuire persoane de rang înalt 
de la Banca de Economii, persoane implicate în dosarul de corupere a deputaților, persoane responsabile 
de organizarea licitațiilor în domeniul medical. La solicitarea mea, sunt efectuate investigații privind modul 
de concesionare a Aeroportului Internațional Chișinău.

Cazurile majore de corupție, cu prejudicii care depășesc 10 000 de euro, au fost incluse pe lista de 
priorități în activitatea ulterioară a Centrului Național Anticorupție.

Confiscarea, în favoarea statului, a bunurilor dobândite ilicit va fi realizată de o instituție specializată în 
recuperarea prejudiciului, la crearea căreia se lucrează intens.

Persoanele cu funcții publice vor fi obligate să raporteze actele de corupție, sesizate în timpul exercitării 
atribuțiilor lor, în caz contrar – vor fi sancționate. Această prevedere este inclusă în proiectul Legii cu privire 
la obligația de raportare a actelor de corupție, celor conexe corupției și faptelor de comportament 
corupțional.

Șefii instituțiilor de control vor fi numiți în baza concursurilor publice transparente, a profesionalismului și 
integrității, și vor fi scoși de sub influența mediului politic. În acest sens, a demarat procesul de modificare 
a cadrului legal.

Combaterea corupției



Condițiile de trai și încrederea între cetățenii Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului vor fi 
îmbunătățite. Guvernul Republicii Moldova a investit 15 milioane de lei și a atras suplimentar 8,7 milioane 
de euro de la partenerii de dezvoltare.

Vor fi extinse proiectele-pilot de patrulare comună pe segmentul central (transnistrean) al frontierei 
moldo-ucrainene, acțiune stabilită în urma consultărilor în formatul RM – Ucraina – EUBAM, pentru 
dezvoltarea managementului integrat al frontierei de stat.

Agenţii economici din regiunea transnistreană au obținut circa 400 de certificate de origine a mărfurilor 
pentru exportul producţiei în ţările UE, folosindu-se de Preferinţele Comerciale Autonome.

Planificarea apărării naționale și armonizarea acesteia cu procesul de planificare strategică vor fi unele 
dintre prioritățile prevăzute în proiectul de lege cu privire la apărarea națională.

În contextul dezvoltării ariilor de cooperare cu NATO, Republica Moldova a primit invitația de aderare la 
două iniţiative ce vizează Platforma de Interoperabilitate și Consolidare a Capacităţilor de Apărare (DCB), 
lansate de NATO în cadrul ultimului Summit.

Integritatea și securitatea națională



Investitorii vor fi susținuți pentru a crea noi locuri de muncă, a pregăti și instrui personalul nou angajat. În 
acest sens, au fost alocate 10 milioane de lei. 

49 de proiecte de afaceri au fost susținute și alte câteva sute vor obține finanțare prin programul de 
atragere a remitențelor „PARE 1+1”, pentru care au fost alocate 30 milioane de lei.

Parcurile IT vor fi impozitate cu un impozit unic de 7%, pentru a le spori atractivitatea și competitivitatea. 
Această prioritate este stabilită de proiectul de lege privind Parcurile IT.

Agenții economici au acum proceduri mai simple de import și export, reducându-se numărul de acte 
necesare, de la 11 și respectiv 9, până la 3 pentru ambele proceduri. A fost anulată necesitatea 
înregistrării prealabile în calitate de importator sau exportator. 

A fost redus TVA-ul la investiții.

Abuzurile asupra agenților economici exercitate de către organele de stat vor fi combătute prin 
Ombudsmanul pentru mediul de afaceri – instituție care va fi creată, în parteneriat cu BERD, până la 
sfârșitul acestui an.

Numele și prenumele fondatorilor tuturor persoanelor juridice vor fi publicate, aducând transparență în 
funcționarea mediului de afaceri.

Dezvoltarea economică



Producătorii agricoli au acces la un fond de subvenționare de peste 600 milioane de lei, bugetul total 
pentru agricultură fiind de peste 1,3 miliarde de lei.

Agricultura va fi susținută și de partenerii de dezvoltare. Comisia Europeană a alocat 64 milioane de euro 
pentru implementarea, în Republica Moldova, a Programului ENPARD, iar Asociaţia Internaţională pentru 
Dezvoltare a alocat alte 12 milioane de dolari SUA în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă”.

Materiile prime utilizate în agricultură în Uniunea Europeană nu vor mai fi supuse procesului de înregistrare 
și testare în Republica Moldova, astfel diminuând povara agricultorilor și liberalizând regimul comercial cu 
UE.

A demarat procesul de selectare a întreprinderilor agricole, care vor beneficia de creditul polonez de 90 
milioane de euro.

Agricultură



Cetățenii vor beneficia, până la sfârșitul anului, de circa 200 de medicamente compesate, față de 90 la 
începutul mandatului. În prima lună au fost alocate, suplimentar, 135 milioane de lei pentru medicamentele 
compensate.

Pacienții din regiunea de nord a țării vor beneficia de un spital regional nou și bine dotat. Acesta va fi 
amplasat la Bălți și va avea o capacitate de 250 de locuri. 

Pacienții și persoanele cu probleme de sănătate cheltuiesc cu circa 5% mai puțin pentru mai mult de 500 
de denumiri de medicamente.

Angajații din sectorul real primesc un salariu minim garantat de 1900 lei, această sumă majorând-se în 
ultimul an.

Pensiile au fost indexate cu 7,95%, pentru persoanele asigurate, și cu 5,1% - pentru cele neasigurate.

Cele 12 500 de persoane cu dizabilități ale aparatului locomotor primesc o compensație mai mare cu 100 
de lei pentru transport.

Sănătate și protecție socială



40 de școli din întreaga țară au fost dotate cu copiatoare, ceea ce va asigura instruirea calitativă a elevilor.

Copiii din mediul rural au acces la servicii de educație timpurie de calitate, grație noilor politici educaționale 
centrate pe copil și dezvoltării centrelor comunitare.

10 centre de excelență, care vor deveni instituții de reper în învățământul profesional tehnic, vor fi create 
ca urmare a aprobării Planului de Acțiuni de Restructurare a Instituțiilor de Învățământ Profesional Tehnic.

Copiii din 20 de școli din zonele rurale vor fi instruiți cu ajutorul tehnologiilor digitale, școlile fiind dotate cu 
echipamentul necesar în cadrul proiectului „Incluziunea digitală rurală”.

Școlile din Republica Moldova vor fi dotate cu blocuri sanitare ecologice moderne, investindu-se 100 
milioane Yeni japonezi, în baza unui Acord semnat între Guvernele celor două state.

Educație



Circa 1 000 kilometri de drumuri vor fi reparate după ce au fost alocate 1,5 miliarde lei în Fondul Rutier.

Infrastructura feroviară va fi reabilitată și vor fi procurate locomotive noi în baza contractului de 52 de 
milioane euro, semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Uniunea Europeană va fi și mai aproape după începerea construcției, în anul 2016, a podului 
Iași-Ungheni.

Infrastructura Republicii Moldova va beneficia de 45 de milioane de euro în perioada 2015-2020, ca 
urmare a semnării Programului operațional comun România-Republica Moldova.

Rețelele de gaze naturale și energie electrică ale Republicii Moldova și României vor fi interconectate în 
baza Memorandumului de Înțelegere semnat între Guvernele celor două țări.

Orașul Vulcănești și comuna Bahmut vor avea drumuri de ocolire pentru a ușura tranzitul automobilelor 
prin localități, Comisia Europeană a alocat pentru asta 15 milioane de euro.

Dezvoltarea infrastructurii



În primele 100 de zile am inițiat un șir de reforme de importanță vitală pentru țară și 
am realizat acțiuni care să aducă cetățenilor Republicii Moldova siguranță în ziua de 
mâine.

Guvernul pe care îl conduc și eu personal, în calitate de Prim-ministru, vom lucra 
continuu pentru a asigura realizarea celor trei obiective pe care ni le-am propus:

Unitate națională, astfel încât cetățenii Republicii Moldova să nu mai fie divizați. Puterea 
noastră este în diversitate și respect, pentru că doar unind eforturile, indiferent de regiunea în 
care locuim sau limba pe care o vorbim, vom fi capabili să asigurăm copiilor, dar și părinților 
noștri o viață mai bună.

Statul de drept, astfel încât fiecare cetățean să se simtă protejat, să vadă viitorul copiilor în 
această țară. Corupția, traficul de influență să nu mai fie tolerate, iar instituțiile de drept să 
respecte drepturile tuturor și să urmărească interesul suprem al cetățenilor din această țară.

Economie sustenabilă, astfel încât fiecare cetățean să aibă un loc de muncă bine plătit și 
să-și recapete demnitatea și siguranța în viitor, iar cei plecați peste hotare să revină acasă cu 
forțe și idei noi, pentru a construi o țară sigură și prosperă.

Doar împreună vom reuși!
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