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Acum patru ani, în luna noiembrie 2016, mi-ați 
încredințat cea mai importantă funcție de stat în 
Republica Moldova. Acești patru ani au fost o perioa-
dă extrem de dificilă în istoria țării noastre. Noi toți ne 
amintim foarte bine în ce stare era Moldova. Ne amin-
tim ce a făcut regimul oligarhic criminal. Având majori-
tatea parlamentară și Curtea Constituțională de buzu-
nar, Plahotniuc și complicii săi și-au bătut joc în mod 
cinic nu doar de țară, dar și de voința poporului, aspira-
țiile și speranțele cetățenilor.

Lupta contra regimului oligarhic a durat mulți ani. 
Și doar în luna iunie anul trecut, noi am reușit să elibe-
răm țara de acest regim. În noaptea din 7 spre 8 iunie 
2019, la fel ca și în zilele precedente, au încercat să mă 
convingă să fac un pas înapoi și să influențez alege-
rea deputaților în Parlament. M-au amenințat direct cu 
răfuiala fizică, atât pe mine, cât și pe membrii famili-
ei mele. Eu nu am cedat presiunii. În consecință, la 14 
iunie 2019, regimul oligarhic a căzut. Toată Moldova a 
respirat liber.

Cu mai puțin de un an în urmă, forțele patriotice care 
au militat pentru menținerea statalității moldovenești și 
unitatea societății au reușit să formeze majoritatea par-
lamentară și să-și asume responsabilitatea deplină pen-
tru guvernarea țării. La inițiativa mea, a fost desemnat un 
guvern care se bucură de susținere din partea mea.

În toți acești ani, eu am fost alături de popor, am 
fost în peste 600 de localități, am avut întrevederi și 
am discutat cu mai mult de 70 mii de persoane. Eu cu-
nosc fiecare oraș și, practic, fiecare sat din Moldova. 
Cunosc problemele cu care oamenii se confruntă zilnic. 
În cadrul audiențelor săptămânale, am primit și am vor-
bit personal cu peste 15 mii de persoane. Administrația 
Președintelui a recepționat și a examinat peste 12200 
de petiții.

În pofida tuturor provocărilor cu care ne confrun-
tăm, în primul rând pandemia de coronavirus COVID-19 
și criza economică pe care a provocat-o, eu și echipa 
mea am făcut tot posibilul pentru a readuce Moldova 
pe calea făuririi. În ciuda situației extrem de dificile din 
lume și din regiune, poporul nostru și-a păstrat încrede-
rea în propriile forțe. Noi am reușit nu doar să respec-
tăm toate angajamentele sociale asumate de stat față 
de populație, dar și să implementăm altele noi. 

Pentru prima dată, pensiile vor fi indexate de două 
ori pe an – primăvara și toamna. De asemenea, a fost 
stabilită indemnizația de 700 de lei, care va fi acordată 
de două ori pe an pensionarilor care primesc o pensie 
mică, au fost majorate de la 350 până la 500 de lei in-
demnizațiile pentru perioada rece a anului și, totodată, 
au fost simplificate procedurile de obținere și de extin-
dere a numărului de beneficiari. Și tinerii specialiști au 
beneficiat de susținere. Astfel, indemnizația unică pen-
tru medici și farmaciști a fost majorată de la 45 000 de 
lei până la 120 000 de lei, iar pentru personalul medical 
mediu și cel farmaceutic – de la 36 000 de lei până la 
96 000 de lei. Salariile medicilor se vor dubla în decurs 
de un an.

De asemenea, am reușit să lansăm proiecte de in-
frastructură și de dezvoltare socială de amploare în toa-
tă țara: construcția și reabilitarea drumurilor, reparația 
școlilor și a grădinițelor, dotarea spitalelor și a policlini-
cilor cu utilaj modern, iluminarea orașelor și a satelor, 
soluționarea problemelor privind deșeurile casnice.

De-a lungul acestor patru ani, am activat condu-
cându-mă de următoarele principii: Responsabilitate, 
Caracter, Echilibru, Valori Tradiționale. Voi respecta 
aceste patru postulate foarte importante și în continu-
are.

În politica externă, eu urmez principiul echilibrului. 
Am reușit să asigur și să mențin relații bune cu Vestul, 
cu Uniunea Europeană, SUA și alți parteneri. În ace-
lași timp, am restabilit pe deplin relațiile prietenești și 
parteneriatul strategic cu Federația Rusă.

Eu cred cu fermitate și sinceritate în țara noastră, 
în oamenii noștri. Eu cred că Moldova independentă 
are viitor și că împreună, prin eforturi comune, vom 
conduce țara spre bunăstare și prosperitate, pentru ca 
fiecare familie să se simtă confortabil aici.

Igor Dodon,
Președintele  
Republicii Moldova
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RESPONSABILITATE

La inițiativa mea, au fost adoptate legi care conțin 
următoarele prevederi:

Eu și echipa mea am reușit să realizăm:

SFERA SOCIALĂ 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

Ajutor material în mărime de 700 de lei pentru 
beneficiarii de pensii și indemnizații sociale 
acordate de două ori pe an (660 mii de 
persoane). 

În anul 2020, vor fi majorate cu 10% salariile 
tuturor bugetarilor. Majorarea salariilor pentru 
44 mii de bugetari va constitui de la 8% până 
la 65%.

Vor fi majorate cu 25% indemnizațiile pentru 
pierderea întreținătorului pentru copiii cu 
vârstă de până la 18 ani (sau până la 23 de ani, 
dacă ei își continuă studiile la o instituție de 
învățământ superior).

Indexarea pensiilor de 2 ori pe an. Achitarea 
pensiei pentru limită de vârstă în decurs de 5 
ani după decesul unuia dintre soți.

Majorarea numărului de beneficiari de 
indemnizații pentru perioada rece a anului cu 
30 mii de familii și a sumei de la 350 până la 
500 de lei.

Majorarea de trei ori a indemnizațiilor pentru 
veteranii conflictelor militare.

Doar în anul 2020, să majorăm salariile în 
sistemul educațional de la 9% până la 19% 
pentru diferite categorii de angajați.

Timp de 4 ani, să majorăm cu 5 miliarde de lei 
suma mijloacelor financiare alocate din buget 
pentru învățământ.

Să revizuim procesul de închidere și optimizare 
a școlilor, proces care a fost realizat pe larg de 
guvernul precedent.

Să lansăm programul național de educație 
online, ca soluție temporară în toiul pandemiei 
– peste 300 de profesori din 69 de instituții 
de învățământ au participat la acest proiect. 
Difuzarea se efectuează la 13 posturi tv.

Să anulăm achitarea de către pedagogi a taxelor 
pentru cursurile de perfecționare.

Să obținem implementarea programului de 
îmbunătățire a calității învățământului și de 
pregătire a tinerilor specialiști, cu susținerea 
Băncii Mondiale, în sumă totală de 683 milioane 
de lei.

Să implementăm programul de asigurare a 
elevilor și profesorilor cu laptopuri – în prima 
etapă, vor fi achiziționate 10 mii de laptopuri.

Ca Președinte al tuturor cetățenilor țării, consider că datoria mea principală este de a face tot posibilul 
pentru a asigura tuturor categoriilor de cetățeni un trai decent și oportunitatea de a se realiza în Moldova – 
de la tineret, studenți, tineri specialiști și familii cu mulți copii până la pensionari, persoane cu dizabilități, 
veterani de război și conflicte, de la fermieri până la lucrători în domeniul IT, de la angajați ai organizațiilor 
bugetare până la oameni de afaceri, antreprenori, de la studenți până la profesori și savanți, de la locuitorii 
fiecărui sat și oraș până la cetățenii noștri care trăiesc în diferite locuri ale planetei, reprezentanții diasporei 
noastre. Edificarea unei economii puternice, majorarea numărului de locuri noi de muncă, deschiderea pentru 
cooperare cu Vestul și cu Estul, intoleranța față de corupție – acestea sunt prioritățile de care mă conduc în 
exercitarea funcției și care mă vor ghida spre depășirea crizei economice și a pandemiei.
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Pentru a consolida sfera medicală și pentru a 
asigura stabilitatea socială în țară în condițiile crizei 
pandemice, am venit cu un șir de inițiative care au 
fost susținute și realizate de Guvern. Printre cele 
mai importante pot fi menționate:

SISTEMUL DE SĂNĂTATE  
ÎN CONDIȚIILE CRIZEI PANDEMICE

AJUTOR SOCIAL PENTRU POPULAȚIE  
ÎN CONDIȚIILE PANDEMIEI DE COVID-19

„Un doctor pentru tine” – program de servicii 
medicale pentru populația rurală, indiferent 
dacă posedă polița de asigurare medicală.

Păstrarea tuturor spitalelor și a policlinicilor 
raionale, dotarea lor cu utilaj modern. 

Compensarea cheltuielilor de călătorie 
pentru pacienții care urmează tratament 
chimioterapeutic.

Extinderea serviciilor în cadrul programului 
unic de asigurare medicală.

Majorarea volumului de servicii medicale 
specializate pentru persoanele în etate.

Acordarea dreptului de a se afla în spital 
părinților care îngrijesc un copil bolnav mai 
mic de 18 ani și care are nevoie de îngrijire 
specială. 

Majorarea indemnizației unice pentru medici 
și farmaciști de la 45 până la 120 mii de lei, 
pentru personalul medical mediu și personalul 
farmaceutic – de la 36 până la 96 mii de lei.

Dublarea salariilor, în trei etape, pentru toți 
lucrătorii din sfera medicală: prima etapă – 30% 
de la 1 septembrie 2019, etapa a doua – 30% de 
la 1 ianuarie 2020 și următoarea etapă – 40% la 
mijlocul anului 2021. 

Decretul Președintelui cu privire la declararea anului 
2020 Anul Lucrătorului Medical.

Indemnizație unică de șomaj în perioada stării de 
urgență în mărime de 2775 de lei.

Majorarea volumului Fondului de șomaj de 6 ori.

Majorarea venitului lunar minim garantat de la 
1107 până la 1300 de lei.

Majorarea  indemnizației minime pentru un copil 
de la 553 până la 975 de lei. Această măsură 
permite să fie incluse în programul de ajutor social 
un număr suplimentar de 25 mii de familii (în total 
– aproape 65 mii de familii).

Majorarea cu 10% a salariului pentru personalul 
inclus în sistemul de asigurări medicale obligatorii, 
începând cu 1 aprilie 2020 (aproape 50 mii de 
lucrători).

Ajutorul unic în mărime de 16 mii de lei pentru 
lucrătorii instituțiilor de stat care au fost testați 
pozitiv cu COVID-19 și care activează în prima linie 
(medici, asistenți medicali, polițiști etc.). 

Supliment de 100% la salariul personalului 
medical care participă la tratamentul COVID-19.

Supliment de 50% la salariul colaboratorilor 
Serviciului unic de urgență 112.
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Guvernul Germaniei (asistență tehnică) – 8,6 
milioane de euro.

Banca Mondială (proiect de susținere a 
antreprenorilor) – 15 milioane de dolari.

Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă – 
26 milioane de dolari.

Actualmente, se poartă negocieri la diferite etape 
(de la inițiere până la final) cu diferite instituții, pentru 
o sumă totală de 211,2 milioane de dolari (3,5 
miliarde de lei).

Moldova înseamnă oamenii care trăiesc în ea, de aceea necesitatea de a asigura un trai decent pentru toți 
cetățenii Republicii Moldova este una dintre grijile mele permanente. În calitate de șef al statului, am lansat 
câteva proiecte, inclusiv:

Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților țării

REABILITAREA LOCALITĂȚILOR

Programul este administrat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și 
de Fondul Ecologic Național. Suma totală a programului este de 207,3 milioane de lei.

Iluminarea stradală în localitățile republicii
Programul include restabilirea și construcția sistemelor de iluminare publică în localitățile 
rurale ale Republicii Moldova.

Lichidarea gunoiștilor neautorizate
Gunoiștile neautorizate din toată țara vor fi lichidate etapizat. Programul este administrat 
de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională și Fondul Ecologic Național, în colaborare cu autoritățile publice 
locale, precum și cu instituțiile financiare internaționale. Valoarea totală a proiectului 
este de aproape 2 miliarde de lei. 

Finalizarea proiectelor de gazificare a localităților
Programul investițional pentru anul 2020, realizat doar de SA „Moldovagaz”, prevede 
investiții în construcția sistemului de gazificare în 56 de localități din 30 de raioane 
(lungimea totală este de 123 km; volumul investițiilor – 50 milioane de lei; 2756 de 
consumatori).

Construcția și reabilitarea drumurilor
În cadrul acestui program de reabilitare, pentru prima dată au fost incluse toate primăriile 
din țară, fără vreo diferențiere. Pentru construcția și reabilitarea drumurilor noi cu 
lungimea totală de aproximativ 1 000 km, în peste 900 de localități ale țării, vor fi alocate 
peste 1,37 miliarde de lei. În cadrul programului „Drumuri bune pentru toți”, fiecare 
primărie va primi cel puțin câte 1 milion de lei. În total, în anul 2020, pentru drumurile din 
țară sunt alocate aproximativ 6 miliarde de lei.

ASISTENȚĂ DIN PARTEA INSTITUȚIILOR INTERNAȚIONALE

Doar în anul 2020, au fost semnate acorduri de 
finanțare cu diferite instituții internaționale în valoare 
totală de 174,5 milioane de dolari (sau 3,4 miliarde 
de lei). Printre acestea, pot fi menționate:

Asociația Internațională de Dezvoltare – 88,6 
milioane de euro.

Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei – 
19 milioane de dolari.
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ATRAGEREA INVESTIȚIILOR

Consiliul Economic Moldo-Rus, care a fost creat 
recent cu susținerea Asociației „Delovaia Rossia”, 
timp de doi ani (2018-2019), a organizat și desfășurat 
două forumuri economice moldo-ruse la care au 
participat, cumulativ, circa 1 700 de persoane fizice 
și agenți economici din Moldova și Rusia.

Au fost semnate 17 acorduri de cooperare 
interregională și investițională în agricultură, industrie, 
turism, viticultură ș.a. În ansamblu, suma totală a 
investițiilor în baza contractelor și acordurilor de 
intenție în economia Moldovei semnate a constituit 
250 milioane de dolari.

CONSILIUL ECONOMIC  
PE LÂNGĂ PREȘEDINTELE RM

La inițiativa mea, a fost creat Consiliul Economic, 
care include comunitatea experților și mediului de 
afaceri.

Consiliul se axează pe identificarea problemelor, 
coordonarea și elaborarea soluțiilor comune, dar și a 
priorităților și inițiativelor strategice. Din componența 
Consiliului Economic fac parte 42 de asociații 
ale companiilor sectoriale, asociații de patronat, 
agenți economici, experți, reprezentanți ai mediului 
economic.

DEBLOCAREA  
MACROFINANȚĂRII

Datorită activității coordonate cu Guvernul și 
Parlamentul, noi am reușit să obținem acces la 
finanțare externă în această perioadă deloc simplă 
– în timpul pandemiei de COVID-19.

În urma înțelegerilor pe care le-am avut anterior 
cu conducerea Rusiei, Moldova a reușit să obțină 
un credit în valoare de aproximativ 4 miliarde de 
lei (200 milioane de euro), care a fost blocat de 
opoziție. Negocierile au fost reluate și partea rusă 
și-a exprimat disponibilitatea de a ne oferi acest 
împrumut.

De asemenea, Moldova a obținut un acord cu 
Fondul Monetar Internațional pentru un nou program 
de asistență macrofinanciară în valoare de 558 
milioane de dolari. Anterior, în luna aprilie 2020, FMI 
a acordat Moldovei 235 milioane de dolari.

Uniunea Europeană a apreciat pozitiv activitatea 
autorităților, munca bine coordonată a Președintelui, 
Guvernului și Parlamentului în vederea promovării 
reformelor și a acordat 100 milioane de euro.

Susținerea AGRICULTURII

Dezvoltarea sectorului agricol al economiei 
naționale este una dintre priorități. În anul curent, 
susținerea fermierilor va constitui peste 1,5 miliarde 
de lei, ceea ce înseamnă cu 600 milioane mai mult 
decât în anul 2019.

Pentru a susține producătorii autohtoni, la propu-
nerea mea, au fost inițiate modificări în Legea cu privi-
re la comerțul interior. Întreprinderile comerciale care 
vând produse agricole trebuie să plaseze pe rafturi nu 
mai puțin de 50% produse autohtone în raport cu pro-
dusele agricole importate, din aceeași categorie.

A fost restabilită cooperarea economică, a fost 
deblocat exportul de mărfuri și servicii și, drept 

urmare, crește schimbul de mărfuri cu Rusia. 
Exporturile unor categorii de mărfuri au crescut de 
6 ori și chiar mai mult.

Anularea taxelor vamale la import pe piața 
Federației Ruse a condus la economisirea a peste 
300 milioane de lei doar în anul 2019.

205 companii noi din Moldova, producătoare de 
fructe și legume, au obținut dreptul de a exporta pe 
piața Rusiei (în total, 334 de companii).

Din luna decembrie 2019, Moldova a obținut  
16 000 de autorizații pentru transportarea bilaterală/
de tranzit a mărfurilor în Rusia.
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La inițiativa mea, prin intermediul Fundației „Din 
Suflet” și în cadrul colaborării cu diferite organizații 
de caritate din Federația Rusă, Turcia, China, Franța, 
Emiratele Arabe Unite, au fost realizate mai multe 
programe, de care au beneficiat în jur de 600 mii de 
cetățeni.

ASISTENȚA SOCIALĂ  
ȘI PROGRAME DE CARITATE

Repartizarea a peste 30 mii de seturi de 
rucsacuri și rechizite școlare copiilor din familii 
defavorizate.

Cu ocazia Crăciunului, au fost oferite peste 30 
mii de cadouri copiilor din familii numeroase și 
cele social vulnerabile.

Programul de susținere a tinerelor talente a oferit 
posibilitatea de a participa la diferite concursuri 
internaționale pentru peste 600 de tineri și tinere 
talentate.

Zeci de copii și-au recăpătat auzul – au fost 
efectuate intervenții chirurgicale de implantare 
cohleară în valoare totală de 10 milioane de lei.

Un grup de copii orfani din Moldova a plecat la 
Moscova pentru a participa la Pomul de Crăciun 
inaugurat la Kremlin.

483 de familii cu mulți copii au primit ajutor unic 
în mărime de 4 000 de lei.

A fost acordat sprijinul necesar pentru 275 de 
grădinițe (reparație, achiziția mobilierului, dotare 
etc.).

În cadrul programului național de promovare 
a unui mod de viață sănătos au fost date în 
exploatare 20 de complexe sportive în diferite 
localități ale țării.
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105 familii cu mulți copii și social vulnerabile, ale 
căror case au fost distruse din cauza incendiilor 
sau a inundațiilor, sau ale căror condiții de viață 
erau extrem de dificile, au obținut susținere 
financiară pentru achiziția sau reparația 
locuinței.

Peste 120 mii de persoane în etate au beneficiat 
de ajutor la domiciliu.

Zeci de mii de persoane au beneficiat de susți-
nere sub formă de lemne și cărbune în perioada 
rece a anului, electrocasnice, materiale de con-
strucție, soluții de curățare, produse alimentare.

Circa 75 mii de pachete sociale au fost oferite 
persoanelor în vârstă cu ocazia Zilei persoanelor 
în etate.

Mai multe spitale, policlinici, centre de reabilitare 
au primit echipamente medicale de primă 
necesitate. 

A fost acordat ajutor pentru mai mult de 4 000 
de veterani de război și conflicte, victime ale 
evenimentelor tragice, precum și familiile lor.

Cuplurile longevive din sute de localități ale țării, 
precum și peste 600 de familii longevive au 
primit mesaje de felicitare.
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Lupta contra regimului oligarhic a durat ani la rând și, într-un final, am reușit să dăm dovadă de caracter 
și să înlăturăm oligarhii de la guvernarea țării, eliberând-o de influența lor. Începând cu luna octombrie 2017, 
în pofida presiunii din partea regimului criminal, sub pericolul de a fi demis din funcție, am refuzat de șase ori 
să mă supun presiunii din partea guvernării oligarhice și nu am aprobat candidaturile suspecte ale miniștrilor, 
dar și legile care erau adoptate împotriva intereselor țării. Un alt scop al mandatului meu de Președinte a 
fost combaterea corupției. Pentru aceasta, am îndemnat persoanele responsabile să acționăm împreună și 
în strânsă cooperare în vederea finalizării investigației cazurilor legate de „jaful secolului”, falimentul Băncii 
de Economii și concesionarea Aeroportului Internațional, voturile secrete de la Guvern, furtul creditelor și al 
granturilor în proporții deosebit de mari.

CARACTER

Eliberarea țării de regimul oligarhului, 
deconspirarea schemelor criminale ale acestuia 
au permis Moldovei să-și recapete autoritatea și 
încrederea partenerilor atât din Vest, cât și din 
Est, precum și să deschidă calea pentru investiții în 
economia Moldovei. Mii de antreprenori s-au simțit 
ușurați – nimeni nu le va mai prelua afacerile prin 
atacuri raider. Eliberarea de dictatura oligarhică a 
permis tuturor cetățenilor țării să creadă din nou că 
Moldova are viitor.

ELIBERAREA MOLDOVEI  
DE REGIMUL CORUPT AL LUI PLAHOTNIUC

Chiar din primele luni de activitate în funcția de 
Președinte al țării, am venit cu inițiativa de a anula 
„legea miliardului”, conform căreia responsabilitatea 
pentru restituirea mijloacelor financiare furate a fost 
pusă pe umerii populației țării. Cu părere de rău, doar 
31 de deputați ai Parlamentului au susținut această 
inițiativă. 

Pentru prima dată, a fost lansat un proces real 
și s-au intentat dosare penale în cazul „furtului 
miliardului”, iar participanții și suspecții principali au 
fost dați în urmărire penală. Am reușit să înregistrăm 
progrese importante în problema privind returnarea 
banilor furați – au fost restituiți la buget 2,5 miliarde 
de lei și au fost puse sub sechestru active în valoare 
de peste 3,8 miliarde de lei, în total circa 6,3 miliarde 
de lei.

La inițiativa mea, a fost adoptată legea cu privire 
la redistribuirea a 50% din veniturile Băncii Naționale 
a Moldovei în bugetul de stat al țării în calitate de 
compensare a „legii miliardului”. 

INVESTIGAȚIA FURTULUI MILIARDULUI
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Am susținut activ implementarea reformei în 
justiție, în conformitate cu recomandările  experților 
Comisiei de la Veneția. La inițiativa mea, s-au făcut 
modificări în Legea despre Consiliul Superior al 
Magistraturii, conform cărora procesul de alegere 
a președintelui CSM se coordonează cu practica 
internațională în vigoare și nu se admit abuzuri 
în alegerea președintelui Consiliului Superior al 
Magistraturii.

REFORMA JUSTIȚIEI

Având împuternicirile de numire a judecătorilor, 
am militat pentru un sistem rigid de evaluare a 
compatibilității candidaților cu funcțiile solicitate. 
Am respins 33 de candidați din numărul total de 249.

SISTEM RIGID DE NUMIRE A JUDECĂTORILOR

Pentru a susține intenția de a realiza cu adevărat 
o reformă eficientă a justiției, am creat, prin decret 
prezidențial, Consiliul experților, din care fac parte 
specialiști în domeniu, cunoscuți la nivel național 
și internațional, neafiliați partidelor politice. Ei vor 
activa în mod independent, cu susținerea mea. 
Prin decret prezidențial a fost lansată activitatea 
Comisiei pentru reforma constituțională.

CONSILIUL EXPERȚILOR  
ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI

Pentru prima dată după mai mulți ani, în Moldova 
n-au apărut deținuți politici noi. Totodată, persoanele 
care au fost persecutate de regimul oligarhic al lui Pla-
hotniuc exclusiv pe motive politice au fost eliberate.

DEZRĂDĂCINAREA  
FENOMENULUI DEȚINUȚILOR POLITICI

Eu am promis că nu voi admite numirea în funcția 
de Procuror General a unei persoane asupra căreia 
planează suspiciunea de rea-credință, dependentă 
de partide și grupuri de influență. Respectându-mi 
promisiunea, l-am numit în funcția de Procuror 
General pe Alexandru Stoianoglo – o persoană 
onestă și cu autoritate.

NUMIREA UNUI  
PROCUROR GENERAL INDEPENDENT

La 10 martie 2017, am semnat Decretul cu 
privire la crearea Consiliului Suprem de Securitate 
în componență nouă, în care nu se regăsesc 
reprezentanți ai conducerii partidelor politice, așa 
cum se practica anterior.  

Consiliul Suprem de Securitate a asigurat 
examinarea transparentă și informarea societății 
și a organelor competente cu privire la chestiunile 
care au o importanță social-economică deosebită și 
o rezonanță majoră. Pe parcursul mandatului meu 
de Președinte, Consiliul Suprem de Securitate s-a 
convocat în 15 ședințe. Printre cele mai discutate 
subiecte au fost:

Investigația fraudei bancare.

Întoarcerea Aeroportului Internațional Chișinău în 
proprietatea statului.

Situația privind pandemia și combaterea 
răspândirii virusului COVID-19.

Situația din agricultură, depășirea consecințelor 
secetei și susținerea producătorilor agricoli.

Situația din sectorul carburanților și al energeticii, 
formarea prețurilor pe piață, combaterea majorării 
nejustificate a prețurilor.

ACTIVITATEA EFICIENTĂ  
A CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE
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ECHILIBRU

DIALOGUL CU ȘEFII  
INSTITUȚIILOR INTERNAȚIONALE

RESTABILIREA RELAȚIILOR DE PRIETENIE  
CU PARTENERUL STRATEGIC AL MOLDOVEI – 
FEDERAȚIA RUSĂ

În contextul politicii externe echilibrate, am 
efectuat mai multe vizite în Occident, unde am avut 
întrevederi cu oficiali și conducători (la acel moment) 
ai principalelor instituții europene și internaționale, 
inclusiv:

Președintele Consiliului European,  
Donald Tusk;

Președintele Comisiei Europene,  
Jean-Claude Juncker;

Președintele Parlamentului European,  
Antonio Tajani;

Înaltul Reprezentant al UE pentru  
Afaceri Externe și Politică de Securitate,  
Federica Mogherini;

Secretarul General al ONU,  
Antonio Guterres

ФОТО 
 с гутиерашом

 и фото  
с туском

Au fost restabilite relațiile de cooperare 
economică și înregistrată o creștere stabilă a 
schimbului de mărfuri dintre Rusia și Moldova în 
ultimii ani. A fost deblocat exportul de produse 
și servicii ale companiilor moldovenești pe piața 
Federației Ruse. De asemenea, am reușit să obțin 
amnistia migrațională pentru cel puțin 160 000 de 
cetățeni ai Moldovei care locuiesc și lucrează în 
Rusia.

Toate acțiunile mele în domeniul politicii externe se bazează pe consolidarea prieteniei și a cooperării atât 
cu partenerii din Est, cât și cu cei din Vest, ținând cont în primul rând de interesele Republicii Moldova, precum 
și respectând principiul inviolabilității frontierelor Republicii Moldova, recunoscute la nivel internațional și 
statutul constituțional de neutralitate permanentă.

Donald Tusk 
Președintele Consiliului European
(în momentul întâlnirii)

Antonio Guterres
Secretarul General al ONU
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NEUTRALITATEA PERMANENTĂ A MOLDOVEI

VIZITE

La inițiativa mea și sub conducerea mea, a fost de-
marată elaborarea Concepției statutului constituțional 
al neutralității permanente a Republicii Moldova, care 
trebuie să fie recunoscută la nivel internațional.

Am organizat un șir de întrevederi la nivel înalt 
(Moscova, Viena, Washington, Berlin, Paris) în sco-
pul promovării recunoașterii internaționale a statutu-
lui de neutralitate permanentă a Moldovei.

În perioada 19-21 iunie 2018, la inițiativa mea, 
la Chișinău și-a desfășurat lucrările conferința 
internațională cu genericul „Moldova – factor de 
stabilitate sau o nouă provocare pentru securitatea 
regională și europeană”, cu participarea celor mai 
cunoscuți specialiști în domeniul politicii externe, 
apărării și securității din mai multe țări ale lumii.

Am ținut un discurs de la tribuna Adunării Gene-
rale a ONU la cea de-a 74-a sesiune. Am prezentat 
comunității internaționale viziunea asupra probleme-
lor și realizărilor Republicii Moldova, subliniind prio-
ritatea politicii externe echilibrate ca element stabili-
zator pentru țara noastră.

Am prezentat Moldova la Adunarea Parlamenta-
ră a Consiliului Europei (APCE) cu un raport despre 
situația din țara noastră.

Am efectuat 70 de vizite oficiale și de lucru 
în Rusia, Turcia, Israel, Armenia, Azerbaidjan, 
SUA, Germania, Italia, Vatican, Marea Britanie, 
Belgia, Grecia, Kazahstan, Kârgâzstan, Ungaria, 
Belarus, Turkmenistan, Iran, Emiratele Arabe Unite, 
Tadjikistan, Japonia.

DISCURSURI LA ONU 

discursuri în APCE
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PROMOVAREA MOLDOVEI  
peste hotare PRIN INTERMEDIUL DIASPOREI

SUSȚINEREA DIASPOREI  
ÎN CONDIȚIILE PANDEMIEI COVID-19

RELAȚIILE CU DIASPORA

Cu scopul de a promova cultura și tradițiile 
naționale, în special a limbii materne, la inițiativa 
mea, au fost organizate un șir de evenimente pentru 
concetățenii noștri care trăiesc în afara țării, inclusiv:

- doar în anul 2019 au fost colectate peste 3 000 
de cărți, care au fost expediate în 11 țări;

- în cadrul și cu participarea diasporei, au fost 
organizate 14 evenimente dedicate Anului lui Ștefan 
cel Mare;

- au fost organizate festivaluri și zile ale 
Moldovei în diferite orașe ale Rusiei. Drept urmare 
a acestor acțiuni, diaspora a contribuit la extinderea 
raporturilor comercial-economice și culturale moldo-
ruse;

- au fost organizate stagieri pentru studenții din 
diasporă, iar după finalizarea acestora, o parte dintre 
concetățeni și-au găsit un loc de muncă în Republica 
Moldova și au rămas acasă;

- sute de costume populare, la fel ca și zeci de 
mii de mărțișoare au fost transmise diasporelor din 
diferite țări (Rusia, Franța, Italia, Belarus, Germania, 
Israel, Liban, Letonia, Grecia, Ucraina ș.a.) pentru 
promovarea peste hotare a culturii, istoriei, 
obiceiurilor și sărbătorilor moldovenești.

Pentru prima dată în istoria instituției preziden-
țiale, a fost instituită funcția de consilier pentru 
relațiile cu diaspora, pentru facilitarea comunicării 
cu reprezentanții diasporei moldovenești, realizarea 
proiectelor și programelor pentru susținerea aceste-
ia, participarea la luarea deciziilor, asigurarea interac-
țiunii cu instituțiile de stat din țară și de peste hotare.

La inițiativa mea, au avut loc 16 întâlniri cu 
reprezentanții diasporei moldovenești: în Rusia 
(Moscova, Sankt-Petersburg, Soci, Kursk), Bel-
gia (Bruxelles), Italia (Padova, Roma), Azerbaidjan 
(Baku), Turcia (Istanbul), Ungaria (Budapesta), Be-
larus (Minsk), Franța (Paris). Numărul total al celor 
care au participat la aceste întrevederi depășește  
5 000 de persoane.

În condițiile pandemiei de coronavirus, cetățenii 
Republicii Moldova, care se află în străinătate, s-au 
pomenit într-o situație extrem de dificilă. Pentru 
susținerea lor, au fost întreprinse un șir de măsuri, 
precum:

- a fost acordată asistență pentru repatrierea a  
6 000 de cetățeni ai Moldovei din Federația Rusă;

- membrii Comisiei pentru susținerea diasporei 
din cadrul Consiliului Societății Civile pe lângă 
Președintele RM, care se află în Grecia, Italia, Letonia, 
SUA și alte țări, au asigurat susținerea informațională 
a cetățenilor țării noastre, legătura și coordonarea 
cu autoritățile competente ale Moldovei.
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ISTORIE ȘI memoria faptelor eroice

ФОТО 
 со встреч  

Красносельским
Dezvoltarea sportului de masă și a celui de 

performanță, practicat atât de maturi, cât și de copii, 
constituie garanția viitoarelor realizări ale generației 
noastre tinere.

În calitate de președinte al Federației de Șah 
a Moldovei, precum și de președinte al Consiliului 
de tutelă al Federației de Volei, susțin și promovez 
dezvoltarea șahului și a voleiului, dar și a sportului 
polo pe apă și a fotbalului.

Totodată, prin amenajarea terenurilor de sport în 
curțile blocurilor de locuit din orașe și a complexelor 
sportive în centrele raionale din toată țara, contribui 
la crearea condițiilor pentru cetățenii de toate vâr-
stele de a practica sportul, de a se dezvolta și de a 
cuceri înălțimi. 

Într-un corp sănătos – o minte sănătoasă!

Din momentul în care am fost învestit 
în funcție, am avut 8 întrevederi cu liderul 
transnistrean, Vadim Krasnoselski. Scopul 
principal al acestor întrevederi a rezidat în 
consolidarea păcii, promovarea dialogului și 
soluționarea problemelor cetățenilor simpli de pe 
ambele maluri ale Nistrului. 

Dialogul sistematic dintre conducerea 
Republicii Moldova și a Transnistriei ne-a ajutat 
să evităm creșterea riscurilor de destabilizare a 
situației și a sporit nivelul încrederii reciproce 
dintre locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului;

Deblocarea activității Comisiei Unificate de 
Control (CUC), în luna ianuarie 2017, a contribuit 
la creșterea eficienței activității acesteia în Zona 
de Securitate a regiunii transnistrene a Republicii 
Moldova; 

Asigurarea, din anul 2018, a accesului 
fermierilor din Moldova la terenurile lor agricole 
din raionul Dubăsari, de pe malul stâng al 
Nistrului, a condus la reducerea tensiunii dintre 
locuitorii acestui raion;

Coordonarea în anul 2018 a unui mecanism 
de funcționare pentru opt instituții de învățământ 
situate în Transnistria, care fac parte din sistemul 
educațional al Republicii Moldova, a condus la 
îmbunătățirea condițiilor de activitate a acestor 
școli;

A fost reluată circulația pe podul de peste 
Nistru, în apropierea localităților Gura Bâcului – 
Bâcioc, care nu a funcționat timp de 25 de ani, 
din anul 1992;

De la 7 februarie 2018, a fost aprobată 
procedura de apostilare a diplomelor de studii 
superioare pentru absolvenții Universității de 
Stat „T. G. Șevcenko” din Transnistria.

Numere de înmatriculare neutre pentru 
automobilele din Transnistria.

Astfel, marșurile Victoriei la Chișinău și sute de 
evenimente organizate în toată țara, participarea os-
tașilor moldoveni la Marșul Victoriei pe Piața Roșie, 
restaurarea monumentelor din Complexul Memori-
al al Gloriei Militare „Eternitate” și salvarea de la dis-
trugere și vandalism a monumentelor de la Cimitirul 
Central din capitală sunt acțiuni concrete întreprinse 
cu scopul de a perpetua memoria eroilor care s-au 
jertfit pentru eliberarea Moldovei de fascism în Ma-
rele Război pentru Apărarea Patriei.

Victoria Moldovei asupra fascismului este una din-
tre cele mai importante file din istoria țării noastre. Ne 
vom aminti despre eliberatorii Moldovei și vom trans-
mite viitoarelor generații memoria faptelor eroice. 

REUNIFICAREA ȚĂRII DEZVOLTAREA SPORTULUI
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VALORI  
TRADIȚIONALE

2 FEBRUARIE –  
ZIUA STATALITĂȚII MOLDOVENEȘTI

ISTORIA MOLDOVEI

2018 – ANUL LUI ȘTEFAN CEL MARE

În anul 2017, am lansat inițiativa de a declara 
ziua de 2 februarie Ziua statalității moldovenești, 
dar și de a atribui statut oficial drapelului istoric al 
Cnezatului Moldovenesc.

Cu susținerea mea, a fost elaborat un nou manual 
școlar de istorie a Moldovei și a fost editată lucrarea 
„Istoria Moldovei” în trei volume, la scrierea căreia 
au participat  cunoscuți istorici din țara noastră și din 
străinătate.

În anul 2018, sub egida mea, a fost realizat filmul 
documentar „Istoria Moldovei” în trei episoade, 
care relatează despre toate epocile istorice ale 
țării noastre, din timpurile străvechi până în zilele 
noastre. Filmul s-a învrednicit de Premiul televizat 
internațional „TEFI-2018”.

La inițiativa mea, anul 2018 a fost dedicat 
comemorării Marelui Domnitor al Moldovei Ștefan 
cel Mare. În acel an, cu susținerea mea, a fost realizat 
un film documentar despre viața marelui Domnitor, 
la Mănăstirea Căpriana a fost instaurat monumentul 
lui Ștefan cel Mare, au fost organizate evenimente 
social-culturale și sportive. Pentru publicul larg 
au fost prezentate documente și exponate din 
patrimoniul muzeal al țării.

În timp ce forțele antistatale din interiorul țării și din afara ei acționau cu scopul de a submina statalitatea 
moldovenească și de a nega identitatea moldovenească, prioritatea mea a fost să apăr aceste valori.
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PROMOVAREA VALORILOR CREȘTINE 

2019 – ANUL FAMILIEI

CONGRESUL MONDIAL AL FAMILIEI –  
PENTRU PRIMA DATĂ LA CHIȘINĂU!

Creștinismul este unul dintre pilonii statalității 
moldovenești. Biserica noastră ortodoxă și 
principiile pe care aceasta le promovează – iubirea 
față de semeni, bunătatea și sacrificiul – reprezintă 
adevăratele valori pentru familia mea și pentru 
majoritatea covârșitoare a cetățenilor Moldovei.

Prin Decret prezidențial, anul 2019 a fost declarat Anul Familiei. În cadrul acestui an, a fost realizat un 
amplu program de acțiuni menite să susțină și să consolideze familia tradițională. Totodată, au fost înaintate 
și adoptate un șir de inițiative legislative, printre care susținerea copiilor care și-au pierdut întreținătorul, 
susținerea familiilor tinere – majorarea indemnizațiilor acordate la nașterea copiilor, susținerea familiilor în 
vederea achitării facturilor în perioada rece a anului și altele.

În anul 2018, pentru prima dată în istorie, la 
Chișinău a avut loc Congresul mondial al familiei – 
unul dintre cele mai mari foruri internaționale pentru 
apărarea valorilor tradiționale. La eveniment au 
participat peste 2 000 de persoane din zeci de țări.
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Au fost   

SEMNATE 
ACORDURI   

cu trei țări privind garanțiile 
sociale pentru cetățenii 

Moldovei

2 000 
de persoane  

din zeci de state au participat 
la Congresul Mondial al 

Familiei, organizat sub egida 
Președintelui țării

  
REDUCEREA TVA 

pentru HORECA  
(hoteluri și restaurante) 

A fost acordat  
ajutorul necesar pentru

275  
 DE GRĂDINIȚE DE COPII  

Peste   

550 000  
de cetățeni ai Moldovei 

au beneficiat de asistență 
socială din partea Fundației 

„Din Suflet”

Au fost alocate  
1,125 MILIARDE DE LEI  

pentru reparația drumurilor în 
900 de localități ale țării.

În 16 RAIOANE  
ale Moldovei a demarat 

crearea parcurilor industriale 
multifuncționale

Pentru anul 2020,  
Moldova a obținut  

16 000 
DE AUTORIZAȚII  

pentru transportatorii 
din Moldova pentru 

transportarea mărfurilor  
pe teritoriul Rusiei

205 companii 
moldovenești noi au fost 

admise pe piața rusă 

Peste   

160 000
de cetățeni ai Moldovei  
au putut beneficia de 

amnistia migrațională în 
Federația Rusă

Președintele a desfășurat 
16 ÎNTREVEDERI CU 

REPREZENTANȚII 
DIASPOREI MOLDOVENEȘTI 

în diferite țări ale lumii

Președintele a desfășurat  
29 de ÎNTREVEDERI cu șefi 
de state, 10 ÎNTREVEDERI  

cu președinți de parlamente 
și 10 ÎNTREVEDERI  

cu șefi de guvern din diferite 
țări ale lumii

Majorarea salariilor  
în sistemul educațional de 

la 9% până la 19%  
pentru diferite categorii de 

angajați

DE LA 20%  
PÂNĂ LA 15%

Ajutor material în mărime de  
700 DE LEI 

pentru beneficiarii de pensii 
și prestații sociale de două 

ori pe an

24 DE PROIECTE DE LEGI  
Președintele le-a înaintat 

în calitate de inițiative 
legislative

Pe perioada mandatului, 
Președintele Igor Dodon  

a emis   

1659 
DE DECRETE

EXPORTURILE DE LEGUME 
în Federația Rusă a crescut 
de 6,6 ORI, exporturile de 

mere – cu 67%, exporturile 
de conserve –  

de 1,5 ORI

Peste  

20 DE COMPLEXE 
SPORTIVE   

au fost date în exploatare în 
localitățile rurale, la inițiativa 

Președintelui țării

Peste   

120 000  
de persoane în etate au 

beneficiat de ajutor la domiciliu

A fost acordat sprijin pentru   

33 000  
de copii din familii 

defavorizate

250 
milioane $  
suma totală a contractelor  

și acordurilor  
obținute în cadrul a două 

forumuri economice  
moldo-ruse


