
PROGRAMUL DE GUVERNARE AL PARTIDULUI CONSERVATOR

Obiectivele programului:

• Creşterea veniturilor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii ale fiecărui cetăţean al RM.
• Accesul neîngrădit al tuturor cetăţenilor la învăţămint şi servicii medicale de calitate.
• Dezvoltare economică stabilă. Atragerea activă de investiţii în sectorul real al economiei şi în 

producerea de mărfuri. Politică fiscală stimulatorie şi atractivă.
• Dezvoltarea agriculturii.
• Infrastructură de nivel european.
• Justiţie imparţială şi independentă.
• Combaterea corupţiei şi eradicarea definitivă a acestui fenomen periculos.
• Investiţia în tineri şi familia tînără.
• Reîntregirea ţării şi soluţionarea definitivă a diferendului transnistrean.
• Politică externă coerentă, inteligentă şi relaţii de bună vecinătate. Integrarea europeană a RM- 

obiectiv strategic

1. Creşterea  veniturilor  şi  îmbunătăţirea  calităţii  vieţii  ale  fiecărui  cetăţean  al  Republicii 
Moldova.

Reducerea sărăciei şi atingerea unui standard de viaţă apropiat de cel din statele UE se poate 
realiza  numai  prin  distibuţia  corectă  a  veniturilor  rezultate  dintr-o  creştere  economică  durabilă, 
bazată  pe  productivitate  şi  export.  Resurse  considerabile  pot  fi  obţinute  şi  prin  gestionarea 
transparentă şi eficientă a banilor publici; reducerea cheltuielilor bugetare alocate pentru confortul 
nomenclaturii  de vărf şi pentru campaniile  propagandistice ale PCRM cu redirecţionarea acestor 
venituri pentru majorări salariale; prin reducerea corupţiei din organele de stat de orice nivel; prin 
finalizarea  privatizărilor  în condiţii  de maximă transparenţă şi  legalitate;  prin atragerea activă şi 
absorbţia integrală a fondurilor europene şi internaţionale.

P.C. va promova:

Creşterea salariului mediu pe economie la 10000 lei pînă în 2012.

• Majorarea pensiilor astfel încît pensia medie să ajungă la 5000 lei pînă în 2012.
• Creşterea salariului  minim pe economie,  astfel  încît  să ajungă la  50% din salariul  mediu pe 

economie pînă în 2012.
• Introducerea unei pensii minime garantate, astfel ca nicio pensie să nu fie mai mică de 3000 lei.
• Majorarea pensiei pentru invaliditate de gr.1 şi invalizii din copilărie pînă la nivelul salariului 

mediu pe economie.
• Politici  stimulatorii  pentru  ca  persoanele  care  au  înplinit  vărsta  de  pensionare  dar  care  sunt 

dornice şi apte de muncă să rămină pe piaţa muncii
• Crearea de noi locuri de muncă şi stimularea formării profesionale continue.

2. Accesul neîngrădit al tuturor cetăţenilor la învăţămint şi servicii medicale de calitate.

Educaţia şi învăţămîntul – investiţiile prioritare ale RM.

P.C. garanteaza accesul tuturor cetăţenilor RM la educaţie şi servicii medicale de calitate.

• Vom acorda 13% din PIB pentru invatamint, in vederea cresterii salariilor cadrelor didactice si 
modernizarea institutiilor de invatamint 

• Vom face investitii masive in invatamintul prescolar pentru ca toti copii sa aiba acces la gradinite 
si crese 

• Vom moderniza institutiile de invatamint din mediul rural 



• Vom implimenta  un  sistem de  burse  stimulative,  finantate  din  bugetul  de  stat,  de  care  vor 
beneficia  tinerii  cu  situatie  familiala  si  materiala  precara,  cit  si  cei  ce  vor  obtine  rezultate 
meritorii in activitatea scolara si universitara 

• Vom asigura accesul la calulator, Internet si biblioteca pentru fiecare elev 
• Vom acorda burse pentru studenti la nivelul salariului minim pe economie 
• Vom adapta numarul si tipul creselor si gradinitelor la numarul de copii din fiecare localitate 
• Vom  asigura  conditii  adecvate  pentru  desfasurarea  educatiei  si  invatamintului  in  limbile 

minoritatilor nationale 
• Vom initia  revizuirea  programului  scolar  astfel  ca  sa  genereze abilitati-cheie(scris,  citit,calul 

matematic,  limba engleza, informatica,insusirea valorilor morale si deprinderior profesionale), 
care  sa permita integrarea rapida pe piata muncii 

• Vom eradica coruptia si violenta din licee 
• Vom initia  programe guvernamentale  nationale:  „Programul  de  invatare  intensiva  a  limbilor 

straine”,  „Programul  educatiei  fizice”;  „Programul  educatiei  artistice”;  „Invatamintul  in  era 
electronicii”; „Formarea si dezvoltarea abilitatilor de viata a elevului”... 

Sanatatea populatiei – bunul public cel mai de pret.

Noi  ne  propunem  sa  asiguram  accesul  neingradit  al  tuturor  cetatenilor  la  servicii 
medicale de calitate ca un  drept primordial al lor.

Directiile de actiune:

• Alocarea,  anual,  a  cel  putin  7%  din  PIB  pentru  sanatate,  in  vederea  majorarii  salariilor 
personalului medical, repararii si dotarii spitalelor, constructiei de noi institutii medicale. 

• Stimulare  salariala  atragatoare  si  conditii  optime de  exercitare  a  profesiei  pentru  personalul 
medical. 

• Reforma sistemului de asigurare medicala si incurajarea investitiilor private, autohtone si straine, 
in sanatate. 

• Reabilitarea si modernizarea infrastructurii publice de furnizare a serviciilor medicale (spitalelor, 
policlinicelor, dispensarelor...) 

• Reducerea TVA la produsele medicamentoase (la    %) in scopul reducerii preturilor de vinzare 
cu amanuntul si cresterii accesului cetatenilor la medicamente 

• Dezvoltarea  activitatii  de  preventie  si  promovarea  unui  mod sanatos  de  viata  (programe de 
depistare precoce a diferitor patologii, de reducere a obezitatii, consumului de alcool, tutun si 
droguri, programe de promovare a activitatii fizice si dezvoltare  de comportamente sanatoase la 
copii si adolescenti) 

• Implimentarea unui Program National de investitii in sanatate (informatizarea totala a sistemului 
medical,infiintarea de centre medicale multifunctionale, in special, la sate... ) 

3. Dezvoltare economică stabilă. Atragerea activă de investiţii în sectorul real al economiei şi 
în producerea de mărfuri. Politică fiscală stimulatorie şi atractivă.

Sursa de combatere a sărăciei care afectează marea majoritate de cetăţeni ai RM o reprezintă 
creşterea economică. Procesul de dezvoltare economică va depinde de creşterea numărului locurilor 
de muncă şi a productivităţii autohtone. Economia RM trebuie să treacă de la consum şi importuri la 
investiţii şi exporturi – ca principalele motoare de creştere economică - în condiţiile unui mediu de 
afaceri predictibil şi stabil.Pentru dezvoltarea stabilă a economiei şi, în special,  pentru majorarea 
exportului şi echilibrarea balanţei comerciale, RM are nevoie de mai multe investiţii în sectorul real 
al economiei, în producerea de mărfuri care au preţuri adăugate înalte. Asigurarea unui mediu de 
afaceri  echilibrat,  competitiv şi predictibil;  reducerea poverii  fiscale;managementul performant al 



banilor  publici,  stabilitatea  preţurilor  şi  atragerea  activă  de  investiţii  calitative  reprezintă  ţintele 
predilecte ale Programului nostru de dezvoltare economică.

Obiectivele programului P.C. sunt:

a. Reformarea sistemului fiscal-bugetar:
Vom aplica in practică principiul; „ Impozite si taxe mai mici- venituri bugetare mai 

mari”

• Îmbunătăţirea şi transparentizarea sistemului de administrare fiscală 
• Elaborarea unui sistem fiscal atractiv, prietenos pentru unvestitori 
• Promovarea unei politici fiscale ce va favoriza dezvoltarea antreprenoriatului mediu şi mic  legal. 
• Crearea unei fiscalităti  specifice pentru intreprinderile agricole, care sa stimuleze dezvoltarea 

sectorului agroalimentar. 

Prin urmare, P.C. propune:

• Aplicarea cotei unice de 11 % impozit  pe venit  (avantajele cotei unice:  sporirea investiţiilor 
productive; crearea de noi locuri de muncă;creşterea reală a veniturilor salariaţilor;simplificarea 
administrării fiscale) 

• Aplicarea unui sistem fiscal atractiv pentru investitorii privaţi străini şi autohtoni ce vor investi în 
sectorul real al economiei prin scutire fiscală pentru toate tipurile de capital investit,pentru o 
perioadă de 5 ani 

• Anularea colectării în avans a TVA la importul de utilaje şi echipamente 
• Stabilirea unei cote a contribuţiilor de asigurări sociale plătite de angajator în mărime de 22% 
• Reducerea TVA de la 20% pînă la  15% la unele produse reglementate, care să sprijine măsurile 

antiinflaţioniste. 
• Creşterea capacitatii de colectare a impozitelor si taxelor. 
• Unificarea sistemului de evidenţă electronică fiscală 
• Implimentarea unui sistem de analiză a impactului (efectelor) acestor reglementări, măsuri 

Avem nevoie de un sistem de impozitare menit să aducă bunăstare pentru toţi cetăţenii!

b. Sustinerea sectorului real al economiei nationale.

• Atragerea activă de investiţii în sectorul real al economiei şi în producerea de mărfuri cu 
valoare adăugată înaltă, sustinuta de masuri legislative de garantare si protectie a drepturilor si 
intereselor investitorilor. Dorim să încurajăm investitorii sa îşi îndrepte atenţia către domeniile 
economice capabile sa aduca dezvoltare tarii noastre.Condiţia succesului in atragerea investiţiilor 
calitative o constituie asigurarea unui mediu de afaceri stabil, predictibil; reducerea fiscalităţii si 
independenta sistemului judiciar si al organelor de drept. 

• Stimularea  producatorului  autohton,  dezvoltarea  capacitătii  de  export  si  imbunatatirea 
accesului la pietele externe ( promovarea unei politici monetare adecvate, aplicarea unor masuri 
protectioniste dure pentru stavilirea importului, in special, de produse alimentare ) 

• Implimentarea unui Program national de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si de 
incurajare a abilitatilor antreprenoriale,a initiativei private, in special, in rindul  tinerilor 
si in mediul rural : 

 Facilitarea accesului la finantare ( Instituirea unui Fond special in valoare de 5% din PIB pentru 
sprijinirea şi garantarea creditelor preferenţiale pentru ÎMM)

 Minimalizarea si optimizarea sistemului de control si inspectii 
 Perfectionarea mecanismului de prezentare a rapoartelor financiare si fiscale (aplicarea larga a 

sistemului  de  raportari  electronice,  conceperea  si  aplicarea  unui  sistem  informational  de 
administrare fiscala modern ,de ultima generatie soft)



 Sustinerea programelor de training si servicii de consultanta oferite de stat,..

• Demararea  unor  Proiecte  investiţionale  de  anvergura,  publice  si  in  parteneriat  public-
privat, pe termen mediu si lung( de infrastructură, în energetică..),  care să fie garantate de 
stat.

Stimulînd pe cei ce produc vom cîştiga cu toţii!

4. Dezvoltarea agriculturii

O agricultura performanta, moderna este principala sursa a renasterii economice a RM. Din 
pacate,  satul  moldovenesc  si  locuitorii  sai  sunt  lasati  pe  ultimul  loc  in  lista  prioritatilor 
guvernantilor  si  se  afla  in  uitare  si  degradare  totala.  Dintr-o  ramura  de  baza  a  economiei 
nationale, agricultura a devenit una falimentara. RM nu numai ca  si-a pierdut statutul traditional 
de exportator, ci chiar aluneca treptat catre statutul de importator de produse vegetale, animale si 
agroindustriale.

PC va plasa dezvoltarea agriculturii pe un loc de frunte in lista prioritatilor. Vrem sa refacem 
satul moldovenesc si sa-i redam demnitate taranului moldovean! Dezvoltarea sustinuta si incurajata a 
agriculturii  va  rezolva  problema  securitatii  alimentare  a  RM si  poate  fi  o  importanta  sursa  de 
bunastare daca RM se va transforma intr-un  exportator net de produse agro-alimentare. 

Obiectivul  strategic  determinant  al  programului  PC in domeniul  agriculturii  este  sustinerea 
producatorului agricol autohton prin aplicarea unui pachet de masuri de politica fiscala si executare 
bugetara:  majorarea  si  plata  la  timp  a  subventiilor,  realizarea  unor  programe  de  finantare,  de 
creditare pentru investitii in agricultara; dinamizarea exportului moldovenesc de produse agricole.

Trebuie sa eliminam degradarea agriculturii  prin:

• Majorarea  esentiala  a   subventiilor  pentru  productie  si  asigurarea   accesului 
nerestrictionat si   nepreferential la fondurile de subventionare :(aceasta subventionare are 
rolul de a compensa o parte din cheltuielile de productie pentru ca pretul de cost al productiei sa 
fie suficient de competitiv pentru a rezista pe piata):

 500Lei la ha de pamint cultivat
 30% din pretul motorinei
 30% din pretul de achizitie a utilajelor agricole, tractoarelor  si echipamentelor de irigatie
 Acordarea de facilitati pentru fermierii care produc alimente ecologice.
 reducerea progresiva a accizei la motorina folosita  la lucrari agricole.

• Sustinerea  producatorilor  si  exportatorilor  autohtoni  de  produse  agricole,  in  vederea 
dinamizarii exporturilor moldovenesti :

 elaborarea  si  implimentarea  unor  proceduri  simplificate  de  export  al  produselor  agricole, 
inlaturarea tuturor deficientelor legale si normative care ingreuiaza activitatea de export.

 cresterea  potentialului  de  export  al  complexului  agroindustrial  prin  :crearea  unitatilor  de 
aprovizionare cu tehhnica agricola moderna, a centrelor de colectare si procesare a produselor 
agricole , cresterea spectrului de culturi agricole cultivate …

 cresterea preturilor de achizitie a produselor agricole procurate nemijlocit de la producator. 

• Modernizarea infrastructurii rurale prin :

 extinderea retelelor de apa si canalizare in toate satele.
 reabilitarea  drumurilor locale, amenajarea de drumuri agricole.


