
Programul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ - O CONSTRUIM ÎMPREUNĂ!

STIMAŢI ALEGĂTORI!

La 5 aprilie 2009 în ţara noastră vor avea loc alegerile parlamentare. Rezultatele acestora 
vor determina viitorul ţării - vor continua transformările în bine sau Moldova va reveni în 
trecut,  va menţine  Moldova ritmurile  de dezvoltare  economică şi  va   multiplica  realizările 
sociale sau în ţară se va instaura din nou haosul politic,  criza, ilegalitatea şi samavolnicia. 
Partidul Comuniştilor declară ferm: Moldova şi poporul ei au o singură opţiune – construirea 
şi progresul!

Partidul Comuniştilor a demonstrat, în cei opt ani de guvernare responsabilă, că este în stare să 
soluţioneze  cele  mai  grave  crize,  să  mobilizeze  resurse  substanţiale  pe  direcţii  strategice  de 
dezvoltare. Partidul Comuniştilor a demonstrat că în Republica Moldova poate fi majorat constant 
bugetul de stat, salariile, pensiile, bursele.

Partidul Comuniştilor a demonstrat că Patria noastră – Moldova – poate fi o ţară de succes, iar 
viaţa noastră poate fi previzibilă şi echitabilă. 

Partidul Comuniştilor  a demonstrat  că Moldova şi poporul ei sînt capabili să rupă izolarea 
internaţională şi să menţină direcţia integrării europene. 

Partidul Comuniştilor a demonstrat că politica echităţii sociale, politica investiţiilor în om – în 
învăţămînt, în medicină, în ştiinţă, în cultură – poate avea rezultate pragmatice, poate deveni baza 
dezvoltării. 

Partidul Comuniştilor a reuşit să creeze condiţii  favorabile pentru mediul de afaceri,  pentru 
atragerea investiţiilor interne şi externe, precum şi să valorifice aceste condiţii. 

Partidul Comuniştilor a reuşit să contracareze criminalitatea organizată, să submineze bazele 
corupţiei şi protecţionismului, să protejeze mediul de afaceri de samovolnicia birocraţilor. 

Partidul Comuniştilor a demonstrat că renaşterea valorilor spirituale şi culturale ale poporului 
moldovenesc reprezintă elemente indispensabile şi importante a construcţiei statale.

Partidul Comuniştilor  a demonstrat  că este singura formaţiune capabilă să unească în jurul 
scopurilor,  valorilor  şi principiilor sale pe cei mai competenţi  şi  responsabili  politicieni,  cei mai 
activi tineri, formînd o echipă modernă şi organizată de tovarăşi de idei. 

Partidul Comuniştilor a demonstrat că în Moldova există un partid al statului moldovenesc, 
care promovează interesele lui de perspectivă, independenţa şi unitatea poporului lui.  

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova propune un proiect de renovare continuă 
a ţării. Un program, ce prevede continuarea şi dezvoltarea transformările pozitive, obţinute în 
ultimii  opt  ani.  Acest  program  de  acţiuni  concrete  reprezintă  reacţia  noastră  la  criza 
economică mondială ce se apropie de hotarele Moldovei,  soluţia eficientă pentru depăşirea 
eventualelor probleme ce îngrijorează cetăţenii noştri.   Acest program garantează realitatea 
construcţiei unei Moldove unite, prospere, europene.

Noi am reuşit, începînd cu 2001, să soluţionăm criza sistemică din ţară şi societate. Noi sîntem 
capabili să continuăm transformările de proporţii. Noi sîntem capabili  să dezvoltăm succesul obţinut 
şi în următorii patru ani. 

Împreună  cu  Dumneavoastră,  STIMAŢI  ALEGĂTORI,  ne  vom concentra  toate  eforturile, 
toate resursele umane, administrative, materiale pe patru  direcţii strategice: 

• construirea statului social 



• renovarea economică 
• deschiderea integraţionistă 
• securitatea ţării şi unitatea civică 

2009-2013. Construirea statului social reprezintă:

• Majorarea salariului mediu pe economie pînă la un nivel ce ar depăşi de trei ori minimumul de 
existenţă,  dar care nu ar fi  mai  mic de 500 de euro. Veniturile fiecărei  familii  din Moldova 
trebuie  să-i   asigure acesteia  o  calitate  destoinică  de viată,  precum şi  posibilitatea  de a face 
economii. 

• Majorarea pensiei medii pînă la un nivel ce ar depăşi nivelul minim de existenţă. 
• Formarea  unor resurse profesionale  şi  a unui  potenţial  uman competitiv,  în  corespundere cu 

cerinţele  timpului  şi  ale  sarcinilor  crescînde privind dezvoltarea  societăţii  şi  ţării.  Afirmarea 
învăţămîntului în calitate de prioritate principală în următorii patru ani. Pînă în 2013 învăţămîntul 
de stat trebuie să fie gratuit în totalitate. 

• Consolidarea  sistemului  naţional  de  ocrotire  a  sănătăţii  prin  implementarea   standardelor 
internaţionale. Îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale preventive şi specializate. Dezvoltarea 
calitativă  a  sistemului  de  servicii  medicale  necesare  cetăţenilor  şi  garantarea  protecţiei 
maternităţii, a copiilor şi a persoanelor în etate. Înlăturarea consecventă a tuturor obstacolelor 
pentru integrarea în societate a persoanelor cu disabilităţi. 

2009-2013. Renovarea economică reprezintă:

• Majorarea de două ori  a bugetului  de stat.  Creşterea bugetului  pînă la nivelul  ce ar permite 
statului să devină un investitor, administrator, concurent şi partener eficient. 

• Majorarea  de  şase  ori  a  volumului  de  investiţii  în  economia  Moldovei,  inclusiv  prin 
intensificarea atragerii de capital în sectoarele economiei orientate spre export. 

• Realizarea  stimulentelor  pentru  modernizarea  economică  şi  culturală  a  centrelor  raionale,  în 
special prin continuarea politicii de creare a unor parcuri industriale şi tehnologice. Atragerea 
capitalului  autohton  şi  a  celui  străin  pentru  dezvoltarea  regională.  Valorificarea  proiectelor 
comune ale euroregiunilor, menite să accelereze dezvoltarea industrială. 

• Crearea şi dezvoltarea unor noi sectoare ale economiei, ce ar permite valorificarea potenţialului 
economic  şi,  în  consecinţă,  dezvoltarea  ţării.  Unificarea  eforturilor  în  vederea  sporirii 
competitivităţii producătorilor autohtoni atît pe piaţa internă, cît şi pe cea externă. 

• Modernizarea  infrastructurii.   În  următorii  patru  ani,  în  Moldova urmează  să  fie  reconstruită 
reţeaua de drumuri, să fie electrificate căile ferate, continuată gazificarea integrală a ţării, să fie 
continuată realizarea programului naţional de asigurare a populaţiei cu apă potabilă de calitate. 

• Garantarea securităţii alimentare a Moldovei. Continuarea politicii de consolidare a terenurilor 
agricole şi de reutilare tehnologică a sectorului agrar. Valorificarea programului de cultivare a 
producţiei  ecologice.  Formarea  unor  structuri  cooperatiste  de  achiziţionare,  prelucrare  şi 
comercializare a producţiei agricole. Majorarea suprafeţelor irigabile pînă la 180.000 hectare. 
Îmbunătăţirea  calităţii producţiei agricole pînă la nivelul standardelor europene. 

• Ameliorarea  mediului  înconjurător  prin majorarea  suprafeţelor  împădurite  cu 50.000 hectare, 
crearea parcurilor naţionale, diminuarea degajărilor poluante în atmosferă, utilizarea deşeurilor 
menajere. 

2009-2013. Deschiderea integraţională reprezintă:

• Un nivel  nou de relaţii  între Republica  Moldova şi  Uniunea Europeană,  nivel  ce ar permite 
cetăţenilor Moldovei accesul deschis în spaţiul european şi ar asigura accesul liber al mărfurilor 
moldoveneşti pe piaţa europeană comună.   



• Atragerea  activă  în  Moldova  a  proiectelor  europene  ce  vizează  dezvoltarea  infrastructurii, 
învăţămîntului şi protecţiei sociale.  Modernizarea în continuare a sistemului de drept, protecţia 
garantată  al  drepturilor  omului,  sporirea  competenţei  şi  consolidarea  independenţei  puterii 
judecătoreşti, îmbunătăţirea calităţii administraţiei de stat, dezvoltarea consecventă a instituţiilor 
şi standardelor democratice.    

• Valorificarea  potenţialului  integraţionist  al  Comunităţii  Statelor  Independente.  Implementarea 
proiectelor de infrastructură în cadrul CSI, menţinerea parteneriatului în domeniul dezvoltării 
umanitare  şi  culturale.  Intensificarea parteneriatului  strategic cu Federaţia Rusă,  consolidarea 
relaţiilor politice şi economice reciproc avantajoase cu toate statele. 

2009-2013. Securitatea statului şi unitatea cetăţenilor reprezintă: 

• Asigurarea  unei  păci  durabile  în  regiune.  Soluţionarea  problemei  transnistrene  pe  principiul 
integrităţii teritoriale a Republicii Moldova şi acordarea Transnistriei unui statut juridic garantat. 
Acordarea  susţinerii  sociale  populaţiei  din  Transnistria,  integrarea  ei  în  spaţiul  valorilor 
democratice comune ale Republicii Moldova.  

• Demilitarizarea  întregului  teritoriu  al  Republicii  Moldova  şi  consolidarea  multilaterală  a 
statutului ei de neutralitate 

• Continuarea  politicii  principiale  de  lichidare  a  corupţiei  şi  a  criminalităţii,  asigurarea 
multilaterală a securităţii cetăţenilor Moldovei. 

• Asigurarea şi menţinerea diversităţii etno-culturale   a ţării. Consolidarea poporului polietnic al 
Republicii Moldova pe principiile dezvoltării democratice, ireversibilităţii cursului spre integrare 
europeană şi formării unei perspective naţionale comune. 

STIMAŢI CONCETĂŢENI!

În realizarea acestor transformări inevitabile este interesată întreaga societate. Conştientizăm 
că doar astfel  de transformări  pot asigura un nivel  decent  de viaţă pentru cetăţenii  ţării  noastre. 
Sîntem convinşi că, în condiţiile create, doar PCRM este în stare să unifice toate forţele ţării pentru a 
continua construcţia activă şi a transpune în realitate programul renovărilor.

TRANSFORMĂRILE ÎN BINE 

DOAR CU PCRM!


