Prioritățile pentru zona Dorohoi
Înainte de începerea perioadei electorale am desfăşurat campania „Ai puterea să schimbi ceva în țara
ta!”, prin care alegătorii din zona Dorohoi au putut spune care e principala problemă ce va trebui
rezolvată de viitorul deputat. Am aflat astfel care este voința voastră, care sunt problemele voastre, ce
anume considerați VOI că trebuie schimbat de urgență. Aceasta e tema pe care mi‐ați încredințat‐o,
datoria de onoare pe care o voi sluji când voi fi învestit, prin voința şi puterea voastră, să vă reprezint în
Parlament. Iată deci principalele probleme ce se vor afla în fiecare zi pe agenda mea de deputat:

•
•
•
•

Reabilitarea şi construcția de drumuri şi dezvoltarea infrastructurii
Crearea de locuri de muncă
Creşterea nivelului de trai şi a veniturilor
Cooperarea cu primarii pentru dezvoltarea zonei Dorohoi.

Principiile pe care le susțin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stimularea mediului de afaceri pentru generarea de locuri de muncă bine plătite
Dezvoltarea infrastructurii ca principală sursă a creşterii economice
Diminuarea diferenței dintre veniturile minime şi cele maxime
Datoria statului de a asigura protecția socială
Accesul egal la educație, sănătate şi cultură
Egalizarea nivelului de trai între zonele geografie ale României
Simplificarea şi stabilitatea legislației

Programele şi legile pe care le voi susține în calitate de deputat
Locuri de muncă
•
•
•
•

Corelarea programelor educaționale de pregătire profesională cu cererea de forță de muncă
înregistrată şi prognozată la nivelul pieței din România.
Promovarea investițiilor în infrastructură şi utilități care să creeze un cadru atractiv pentru
dezvoltarea unor noi afaceri, generatoare de locuri de muncă.
Reducerea fiscalității cu 100% în primele 6 luni şi 50% în următoarele 6, în primul an de angajare
a tinerilor, seniorilor şi femeilor.
Acordarea de facilități fiscale agenților economici care angajează tineri în regim de stagiu
profesional, în ultimul an de studiu.

Dezvoltarea infrastructurii
•
•
•
•
•

Începerea lucrărilor la Autostrada Moldovei (Bucureşti – Suceava – Iaşi)
Programe de reabilitare, asfaltare, întreținere şi modernizare a drumurilor comunale şi
județene.
Extinderea rețelelor de utilități, îndeosebi pentru dezvoltarea zonelor economice, generatoare
de locuri de muncă şi venituri mai mari
Accesarea a 2 miliarde de euro din fonduri europene pentru dezvoltarea rețelelor de apă şi
canalizare în mediul rural.
Accesarea a 13,7 miliarde de euro din fonduri europene pentru proiecte de dezvoltare rurală şi
pescuit

Pensiile, salariile, nivelul de trai şi protecția socială
•
•
•

Creşterea diferențiată a pensiilor şi salariilor, astfel încât să se reducă diferențele dintre
veniturile minime şi cele maxime.
Stabilirea prin lege a pensiei minime pe țară şi corelarea acesteia cu nivelul salariului minim,
astfel încât să fie eliminate anomaliile unor pensii de ruşine.
Uniformizarea nivelului de trai între diversele zone geografice ale României.

•
•
•
•

Diminuarea impozitului la 10% pentru persoanele cu venituri mai mici decât venitul mediu pe
economie.
Creşterea cotei TVA la 25% pentru a cincea locuință, a treia maşină pe familie, iahturi,
automobile de mare capacitate cilindrică şi alte produse de lux sau speculații imobiliare.
Alocații de 200 lei pentru fiecare creşterea fiecărui copil, de la zero la 18 ani.
Creşterea veniturilor profesorilor şi personalului medical, în concordanță cu promovarea unei
legi pentru ierarhizarea veniturilor bugetarilor, pe principii juste raportate, la nivelul de
pregătire, responsabilitatea şi experiența fiecărui salariat din sectorul bugetar.

Educație
•
•
•
•
•

Respectarea Pactului pentru educație, pentru a asigura stabilitatea şi predictibilitatea sistemului
de învățământ.
Suplimentarea programului şcolar cu activități complementare, cum ar fi sportul, muzica, limbile
străine, până la terminarea programului de lucru al părinților
Asigurarea accesului egal la educație, prin acordarea de burse sociale la toate nivelurile din
învățământul obligatoriu şi prin asigurarea transportului elevilor în mediul rural.
Acordarea de burse pentru studenți la nivelul salariului minim pe economie.
Investițiile în infrastructura şcolară, computere, laboratoare, săli de sport.

Tineri
•
•
•

•
•
•

Promovarea tinerilor în politică şi în administrația publică.
Repornirea proiectelor guvernamentale pentru construcția a 400.000 de case pentru tineri, cu
posibilitatea achiziționării la un preț de referință de 30.000 de euro pentru două camere.
Cooperarea dintre mediul de afaceri şi instituțiile de învățământ pentru stabilirea unor
programe de practică la locul de muncă pentru elevii şi studenții din anii terminali, pentru
însuşirea experienței practice şi cu posibilitatea angajării definitive.
Promovarea sesiunilor de selecție la finalul studiilor, astfel încât angajatorii să vină în şcoli
pentru a recruta tinerii absolvenți.
Dezvoltarea activităților sportive şi culturale pentru tineri (săli de cinema şi de teatru, concerte
dedicate tinerilor, competiții sportive locale)
Taxe zero pentru angajații cu vârsta mai mică de 25 de ani

Agricultură
•
•
•

Acordarea de subvenții şi fonduri suplimentare producătorilor agricoli care se asociază,
permițând lucrări pe suprafețe mai mari, cu un randament sporit şi costuri mai mici
390.000 Euro pe o perioadă de cinci ani, pentru constituirea şi administrarea grupurilor de
producători înregistrate oficial.
Subvenții:
o Jumătate din prețul motorinei

Jumătate din prețul de achiziție al tractoarelor, utilajelor agricole şi instalațiilor de
irigații
o 1500 lei/ha cultivat
o 1.000 lei/ha pentru plata diferențelor de tarif la irigații
o 250 lei/ha pentru creşterea producției obținute pe pajişti
o 860 lei/cap de vită/an, pentru vitele cu producție de peste 3.700 litri de lapte pe an.
Accesarea fondurilor europene destinate acordării unui ajutor de 25.000 euro pentru
gospodăriile înființate în mediul rural.
Acoperirea a 30% din creditele pentru producție
Subvenționarea cu 65% din costurile proiectelor micro‐întreprinderilor şi pensiunilor turistice în
mediul rural
Cursuri gratuite pentru fermieri
o

•
•
•
•

Mediul de afaceri
•

•
•
•
•
•

Simplificarea legislației asociată mediului de afaceri, prin gruparea şi republicarea într‐o singură
lege a mai multor acte normative corelate (legi, ordonanțe, hotărâri), eliminarea contradicțiilor,
lacunelor sau exprimărilor de tipul „de regulă…”
Combaterea corupției şi promovarea transparenței în deciziile administrației publice
Menținerea cotei de 16% pentru impozitul pe profit la persoanele juridice.
Promovarea conceptului de buget multianual care să asigure o predictibilitate sporită mediului
de afaceri
Acordarea de facilități fiscale pentru inițierea unor noi afaceri şi neimpozitarea profitului
reinvestit în active productive şi în formare profesională.
Instituirea fondului de promovare a companiilor româneşti pe piețele externe.

Schimbarea clasei politice
•
•
•
•
•

Program obligatoriu de audiențe şi întâlniri cu cetățenii din colegiu, pentru fiecare deputat sau
senator.
Obligarea deputaților şi senatorilor să raporteze la fiecare şase luni ceea ce au făcut în
Parlament, în sprijinul celor care i‐au votat.
Asigurarea independenței Justiției, pentru combaterea eficientă a corupției.
Impunerea transparenței în deciziile autorităților publice.
Reducerea salariilor şefilor de agenții guvernamentale la un nivel decent, raportat la veniturile
celorlalți bugetari.

