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Partidul Democrat din Moldova îşi propune drept scop ca Republica Moldova să devină o ţară 
puternică economic şi social, cetăţenii căreia să se bucure de prosperitate  şi de condiţii demne de 
viaţă. PDM consideră că acest scop poate fi atins numai în cadrul procesului de consolidare a statului 
de  drept,  luptei  hotărâte  şi  eficiente  cu  fenomenul  corupţiei,  consolidării  democraţiei  politice  şi 
apropierii  consecvente  de  normele  de  viaţă  şi  tradiţiile  statelor  Uniunii  Europene.  Republica 
Moldova poate să devină un proiect de succes numai în cazul când va fi soluţionat paşnic conflictul 
din raioanele de Est, iar Republica Moldova va deveni membru al UE.

Astăzi,  datorită incompetenţei  guvernării,  trăim în ţara unde averile se fac pe furt şi  nu pe 
muncă, trăim în ţara unde o mână de oameni se îmbogăţesc pe sărăcia celorlalţi, unde copiii noştri 
nu-şi mai văd viitorul. Visul cetăţenilor de a trăi într-o Moldovă democratică şi prosperă rămâne un 
proiect politic neîmplinit, perspectiva de existenţă a ţării noastre este ameninţată de un şir de factori 
interni şi externi.

Partidul Democrat este convins că o guvernare responsabilă şi eficientă poate fi realizată de o 
echipă unită care ştie să asculte oamenii, de un partid care cunoaşte dorinţele şi necesităţile reale ale 
cetăţenilor. PDM are experienţa de guvernare în condiţii extrem de dificile, când, în condiţiile crizei 
economice  profunde  din  1998,  au  fost  create  premisele  necesare  pentru  creşterea  economică 
ulterioară, a fost aprobat în aceşti ani şi cadrul juridic necesar pentru funcţionarea statului de drept şi 
de creştere a economiei naţionale. Spre regret, acest potenţial de creştere economică a fost irosit de 
PCRM în anii 2001-2009.

PDM participă la alegerile parlamentare din 2009 urmărind scopul asigurării unei guvernări 
care va aduce cetăţenilor Republicii Moldova bunăstare, stabilitate şi democraţie. Acest scop poate 
fi atins, dacă va fi pus capăt fărădelegilor, incompetenţei şi corupţiei celora, care timp de opt ani se 
află la putere.

MOLDOVA MERITĂ MAI MULT!

MERIŢI  O  ECONOMIE  DINAMICĂ  ŞI  COMPETITIVĂ,  UN  MEDIU  DE  AFACERI     
STABIL ŞI ATRACTIV.  

Reanimarea economiei naţionale – temelia bunăstării fiecărui în parte şi a viabilităţii statului.

Scopul primordial al politicii  economice a PDM este orientat spre creşterea competitivităţii 
economiei naţionale.

Competitivitatea economiei naţionale este constituită din două componente:

1. pe piaţa internă – atractivitatea ţării pentru investitorii străini şi locali
2. pe piaţa externă – atractivitatea mărfurilor locale pentru clienţii de pe pieţele externe

Pentru  a  garanta  competitivitatea  pe  piaţa  internă,  PDM  propune  realizarea  următoarelor 
obiective:

1. Reducerea maximă a birocraţiei în procesul de reglementare a activităţii antreprenoriale: 

• introducerea avizelor de înregistrare a întreprinderilor prin intermediul poştei electronice;
• reducerea numărului organelor de control, cât şi a numărului de inspecţii;
• excluderea practicilor de limitare directe sau indirecte în operaţiile de import-export;
• simplificarea sistemului de evidenţă fiscală a întreprinderilor;
• introducerea principiului de „ghişeu unic” în toate organele  administraţiei publice;



2. Facilitarea accesului la resursele financiare şi materiale: 

• dezvoltarea instituţiilor de micro-finanţare în mediul rural;
• acordarea unor granturi pentru iniţierea afacerilor pentru tinerii specialişti din localităţile rurale;
• dezvoltarea sistemului de creditare avantajoasă a proiectelor inovaţionale;
• acoperirea parţială de către stat a costurilor pentru procurarea utilajului de producţie, maşinilor şi 

tractoarelor agricole procurate în leasing;
• scutirea de TVA şi taxe vamale a importului utilajelor de producţie;

3. Creşterea nivelului de cultură în activitatea antreprenorială: 

• lărgirea şi diversificarea spectrului serviciilor de informare şi consultanţă, oferite antreprenorilor 
de către organele administraţiei publice;

• suportul financiar al activităţilor de informare şi consultare şi a centrelor de instruire în afaceri, 
indiferent de forma de proprietate;

• introducerea unor cursuri specializate în activitatea antreprenorială în instituţiile de învăţământ la 
toate nivelele;

4. Creşterea atractivităţii Republicii Moldova pentru investitorii străini: 

• simplificarea  procedurii  de  procurare  a  activelor  imobile  (clădiri,  construcţii,  terenuri  de 
pământ);

• destituirea limitării la procurarea terenurilor agricole de către investitorii străini;
• crearea parcurilor industriale şi de inovaţii tehnologice;
• crearea unei reţele a centrelor logistice;

Pentru  a  garanta  competitivitatea  pe  piaţa  externă  este  necesară  realizarea  următoarelor 
obiective:

1. Creşterea calităţii de producţie: 

• adoptarea  unor  cadre  normative  şi  legislative  în  domeniul  de  standardizare  şi  certificare  în 
conformitate cu cerinţele UE

• crearea unor reţele de laboratoare moderne pentru controlul calităţii  şi asigurarea acestora cu 
acreditare în conformitate cu standardele corespunzătoare din UE 

• obţinerea  licenţelor  pentru  aplicarea  tehnologiilor  moderne  şi  producerea  unor  mărfuri  cu  o 
cerere de piaţă mai mare

• suportul  financiar al  întreprinderilor ce introduc sisteme de operare a calităţii  moderne (ISO, 
NASSR şi altele)

2. Diversificarea pieţii de desfacere: 

• organizarea expoziţiilor, iarmaroacelor de vânzare a producţiei naţionale în ţările din Orientul 
Mijlociu şi Apropiat şi Asia de sud-est

• organizarea unei campanii agresive de marketing în mass-media ţărilor europene 
• organizarea  unor  cursuri  continue  în  domeniul  antreprenoriatului,  abordând  specificul  de 

preferinţe a pieţii moldoveneşti, cât şi specificul cerinţelor de piaţă a anumitor ţări europene.

3. Protejarea pieţii interne prin aplicarea unui sistem flexibil de taxe vamale.
4. Din contul  bugetului  de stat  de creat sistemul de laboratoare,  acreditate  în UE, pentru 

certificarea producţiei agricole pe piaţa UE.
5. De a trece la sistemul aplicat în UE al subvenţiilor în sectorul agrar, când banii se dau pe 

un hectar.
6. De asigurat retrocedarea valorii TVA şi a accizelor pentru combustibil în sectorul agrar. 
7. Reducerea TVA de la 20% până la 15%. 



MERIŢI O AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ

Pentru Republica Moldova sectorul agro-alimentar a constituit în permanenţă baza economiei 
naţionale. Chiar şi astăzi, când acest sector trece printr-o profundă criză, el continuă să asigure mai 
bine de o treime din PIB-ul naţional, să determine 60 la sută din exporturile ţării şi să ofere peste 
60% de locuri de muncă existente în ţară.

În pofida acestui rol, ne vedem nevoiţi  să constatăm că actuala guvernare a plasat sectorul 
agricol pe ultimele locuri în priorităţile sale. Pe lângă faptul că nu s-a găsit de cuviinţă să se acorde 
sprijinul  necesar,  o serie de acţiuni nechibzuite  au pus agricultura în pragul dispariţiei  din viaţa 
economică a ţării.

Anul 2008, când la agricultori a apărut speranţa depăşirii secetei din 2007, a demonstrat că 
oricum  agricultorii  rămân  defavorizaţi.  După  un  an  greu  de  muncă,  de  eforturi  deosebite,  de 
cheltuieli enorme s-a reuşit obţinerea unor recolte remarcabile practic la toate produse tradiţionale. 
Or,  preţurile  care  se  propun nu acoperă  nici  pe de parte  cheltuielile  şi  eforturile  depuse.  Astfel 
preţurile la struguri au căzut sub 2 lei kilogramul, iar merele nu se cumpără nici cu 1,2 lei per kg.

În aceste condiţii,  extrem de dificile  pentru agricultura  naţională,  PDM propune un set  de 
acţiuni în susţinerea agricultorilor pentru a asigura accesul lor la resursele necesare şi penetrarea 
directă pe pieţele de export.

În acest scop PDM consideră vital necesar: 

1. Eliminarea pe un termen de 3-4 ani a controalelor şi impozitelor pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii din zona rurală pentru a facilita investiţiile producătorilor autohtoni şi crearea locurilor 
de muncă la ţară;

2. Stimularea sistemului bancar,  inclusiv prin Lege, de a acorda credite preferenţiale pe termen 
lung, pentru dezvoltarea economiei naţionale;

3. Majorarea  subvenţiilor  în  agricultură,  în  special  a  subvenţiilor  investiţionale de  stimulare  a 
producerii produselor agricole de înaltă valoare;

4. Intensificarea  activităţii  ce  ţine  de  atragerea  proiectelor  şi  programelor  investiţionale  şi  de 
asistenţă tehnică în sectorul agricol,  în special a celor orientate spre dezvoltarea capacităţilor 
producătorilor agricoli de păstrare, congelare, ambalare şi export direct a produselor agricole de 
înaltă valoare;

5. Eliminarea tuturor restricţiilor şi barierelor administrative la exportul producţiei agroindustriale 
şi simplificarea procedurilor de export a acesteia;

6. Introducerea cotei zero a TVA la comercializarea producţiei agricole;
7. Modificarea radicală a politicii fiscale în domeniul agrar prin aplicarea impozitului unic calculat 

per hectar;
8. Facilitarea accesului producătorilor agricoli la tehnologiile avansate prin majorarea subvenţiilor 

la procurarea tehnicii agricole, sistemelor de irigare şi serelor moderne;
9. Facilitarea accesului agricultorilor la resursele financiare prin subvenţionarea din partea Statului 

până la 70% din valoarea dobânzilor la credite;
10. Rambursarea valorii accizelor şi taxelor vamale la carburanţii utilizaţi în procesul agricol;
11. Eficientizarea  sistemului  de  marketing  prin  eforturile  comune  ale  autorităţilor  publice  şi 

organizaţiilor non-guvernamentale ataşate agriculturii;
12. Elaborarea  unor  branduri  ale  Republicii  Moldova  în  sectorul  agroindustrial  şi  finanţarea,  cu 

participarea bugetului de stat, a procesului de promovare a acestora peste hotare;
13. Extinderea  activităţii  de  familiarizare  a  antreprenorilor  rurali  cu  standardele  europene  de 

certificare a producţiei agricole;
14. Aplicarea  mai  eficientă  a  legislaţiei  antimonopol  şi  de  protecţie  a  concurenţei  în  scopul 

neadmiterii încheierii unor acorduri anticoncurenţă privind micşorarea artificială a preţurilor la 
producţia agricolă;



Transformarea sectorului agroalimentar într-un sector modern, eficient şi competitiv urmează 
să devină un obiectiv  stringent pentru întreaga societate.  Fiind tradiţional  o ţară agrară,  criza în 
agricultură  afectează  toate  sferele  activităţii  umane  şi  de  producere:  piaţa  muncii,  pauperizarea 
populaţiei, dezvoltarea industriei de prelucrare la sate etc. Iată de ce, se impune elaborarea politicilor 
complexe şi ample, ce ar permite depăşirea cât mai urgentă a crizei de sistem prin care parcurge 
agricultura naţională.

MERIŢI IMPOZITE MAI MICI

Principalele  obiective  ale  politicii  fiscale  trebuiesc  orientate  spre  dezvoltarea  economică  şi 
consolidarea  clasei  de  mijloc.  Viziunea  fiscală  trebuie  să  fie  axată  pe  stimularea  iniţiativei 
antreprenoriale şi pe respectul fată de asumarea riscului.

Fiscalitatea este nu doar un sistem de alimentare a bugetului public, ci trebuie considerată o 
formă de integrare a contribuabilului într-un circuit economic echitabil, sub forma unui parteneriat. 
Politica fiscală trebuie să se preocupe nu doar de obligaţiile exclusive ale contribuabilului, dar şi de 
obligaţiile  statului,  ca  administrator  al  impozitelor.  Politica  fiscală  necesită  orientarea  spre 
eficientizarea fiscalităţii, care se observă nu doar în modul cum sunt colectate impozitele, dar şi în 
modul în care acestea se reântorc, sub forma calităţii serviciilor publice.

Sistemul fiscal complicat din Republica Moldova se prezintă în lista primelor 3 impedimente 
majore în dezvoltarea mediului de afaceri. Acest loc în clasament se menţine în pofida reducerii 
substanţiale a ratei impozitului pe profit din ultimii ani.

Chiar dacă rata totală a impozitelor  (44% din profit  în anul 2007 )  este aproape de media 
regională,  la  nivel  macroeconomic  povara  fiscală  este  înaltă. Indicatorul  presiunii  fiscale  asupra 
economiei calculat ca raportul dintre veniturile fiscale şi PIB a constituit 35,7% în 2007 faţă de 
24,7% în  anul  2000.  Comparativ  cu  alte  ţări  din  regiune  cu  nivele  similare  de  venit,  Moldova 
cheltuie şi, respectiv, taxează prea mult. Conform calculelor Băncii Mondiale, Moldova colectează 
venituri mai mari cu 8% din PIB decât ţările cu un nivel similar de dezvoltare. Această situaţie are 
efect dublu:

a) se diminuează resursele şi aşa limitate ale sectorului privat pentru dezvoltarea afacerilor;
b) acumularea  relativ  uşoară  a  veniturilor  la  buget  nu  motivează  sporirea  eficienţei  sectorului 

public.

Astfel, pe de o parte, se colectează venituri mari, iar pe de altă parte serviciile oferite de stat 
rămân a fi de calitate proastă.

Impozitele pe muncă constituie, probabil, cea mai mare problemă. Cotele prea înalte combinate 
cu deficienţele sistemelor de asigurări sociale şi medicale determină fenomenul „salariilor în plic”. 
Mai mult, cadrul de cheltuieli pe termen mediu prevede o sporire a contribuţiilor pentru asigurări 
medicale în următorii ani.

Un  obiectiv  principal  al  politicii  fiscale  va  fi  reducerea  presiunii  fiscale  prin  optimizarea 
contribuţiilor  sociale.  Acest  obiectiv  trebuie  realizat  prin:  reducerea  impozitelor  pe  muncă, 
îmbunătăţirea administrării fiscale şi reluarea reformei asigurărilor sociale de stat.

O altă necesitate constă în uniformizarea taxelor la impozitul pe venit al persoanelor fizice. În 
contextul liberalizării fiscale este inechitabil ca populaţia să achite impozitul pe venit la cote atât de 
însemnate. Este iminentă micşorarea cotelor impozitului pe venit pentru persoanele fizice, ceea ce va 
ridica nivelul de trai şi va stimula declararea salariilor de către angajatori.

Administrarea fiscală este o altă problemă majoră care reduce efectele liberalizării fiscale. În 
pofida  declaraţiilor  autorităţilor,  organele  fiscale  sunt  în  continuare  folosite  ca  instrumente  de 
intimidare a agenţilor economici.  Pe de o parte, cota businessului care se eschivează de la plata 



impozitelor rămâne a fi înaltă, astfel creând condiţii de concurenţă neloială pentru agenţii economici 
care activează în condiţii legale.

Pe  de  altă  parte,  în  cazul  depistării  anumitor  încălcări,  organele  fiscale  recurg  la  acţiuni 
represive aplicate tuturor agenţilor economici.

Chiar dacă reformarea administrării fiscale este pe agenda executivului de mai mulţi ani, aceste 
reforme sunt, în mare parte, de natură superficială şi nu se realizează până la capăt.

În general, stoparea creşterii presiunii fiscale presupune un efort cuprinzător care să se axeze 
pe  reducerea  dimensiunii  sectorului  public,  îmbunătăţirea  disciplinei  fiscale,  lărgirea  bazei  de 
impozitare şi reducerea sectorului neformal. 

MERIŢI O POLITICĂ ENERGETICĂ SIGURĂ

Republica Moldova se află într-o stare de insecuritate energetică cronică. Acţiunile întreprinse 
de Guvern nu reies din actualitatea existentă, ci din acţiuni cu caracter populist, orientate pe termen 
scurt, care nu rezolvă problemele fundamentale ale sectorului energetic. În Republica Moldova nu 
este  promovată  politica  conştientă  de  implementare  a  tehnologiilor  moderne  care  ar  asigura  un 
consum redus al  resurselor energetice şi  nici  nu se promovează politica  de utilizare a resurselor 
energetice de alternativă şi recuperabile. Multiplele „strategii” în domeniul energetic, elaborate de 
guvern, au rămas pe hârtie, pe când cetăţenii sunt nevoiţi să achite tarife tot mai mari.

Reţeaua  existentă  de  gazoduct  magistral  este  învechită,  nu poate  fi  utilizată  la  capacitatea 
maximă şi nu asigură o securitate energetică Republicii Moldova. Guvernul deţine o cotă minoritară 
la  S.A.  „Moldova-Gaz”,  pe când datoriile  subdiviziunii  „TIRASPOLTRANS GAZ” în 2009 vor 
atinge cifra de 2 miliarde de dolari SUA. Republica Moldova nu dispune de capacităţi tehnice de 
contorizare  a  cantităţii  gazului  furnizat.  Atât  sectorul  de  gaze  cât  şi  cel  al  energiei  electrice  se 
confruntă în prezent cu probleme serioase vizând sursele de furnizare.

Programul de gazificare a ţării patronat de Guvern este compromis. Chiar dacă conducta de gaz 
a fost adusă în sate, localnicii nu sunt conectaţi la aceasta, ceea ce nu a modificat nicidecum situaţia 
anterioară.  În  această  situaţie  sunt  aproximativ  190  de  sate  din  Moldova.  Taxele  percepute  la 
conectare sunt excesiv de mari. Mecanismul de taxe fixe stabilit de Guvern a rămas doar pe hârtie şi 
nu  funcţionează.  PDM  consideră  că  cheltuielile  la  conectare  trebuiesc  acoperite  din  investiţiile 
utilizatorului conductelor, furnizorului de gaze „Moldova-Gaz”.

O soluţie pentru diversificarea aprovizionării cu energie electrică ar fi coparticiparea Republicii 
Moldova la producerea energiei electrice la o Centrală Atomică. Moldova nu dispune de resursele 
necesare construirii unei astfel de centrale, însă putem coopera în acest domeniu cu România, care 
are capacităţi libere şi este în căutarea investitorilor pentru construirea reactoarelor 3 şi 4.

Pe termen lung nivelul de securitate energetică a ţării poate fi ridicat prin realizarea proiectelor 
de construcţie a centralelor electrice la Bălţi şi Cahul. Inclusiv, Republica Moldova este obligată să 
utilizeze la nivelul maxim posibil resursele energetice de alternativă, să implementeze consecvent un 
Program  Naţional  de  sporire  a  randamentului  de  consum  al  resurselor  energetice.  Strategia  de 
asigurare  a  securităţii  energetice  prin  diversificarea  surselor  de  gaze  naturale  şi  a  căilor  de 
transportare  a  lor  în  Republică  Moldova  poate  fi  implementată  numai  printr-un  parteneriat 
responsabil  şi  de  lungă  durată  cu  UE,  după  aderarea  Republicii  Moldova  la  Carta  Energetică 
Europeană.

Va fi asigurată independenţa funcţionării regulatorului naţional în domeniu, Agenţiei Naţionale 
de Reglementare în Energetică şi va fi asigurat accesul independent a ANRE la informaţia privind 
gazul consumat şi a celui tranzitat, la verificarea presiunii de livrare a gazului şi a puterii calorice a 
acestuia.



Vulnerabilitatea energetică a Republicii Moldova va fi depăşită prin cooperarea regională şi 
internaţională  în  domeniul  energeticii  şi  participarea  activă  la  proiectele  iniţiate  în  cadrul 
organizaţiilor internaţionale orientate spre consolidarea securităţii energetice.

MERIŢI SALARII PENTRU O VIAŢĂ DECENTĂ

În Republica Moldova vădit sunt încălcate prevederile constituţionale cu privire la instituirea 
unui salariu unic pe economia naţională, care să nu fie şi mai mic decât minimul de existenţă.

De facto în RM sunt câteva categorii de salariu minim;

• Pe ţară – 400 lei;
• În sectorul real – 900 lei;
• În medicina asigurată – 615 lei;
• În agrigultură – 700 lei;

În  ultimii  anii  se  atestă  o  reducere  evidentă  a  numărului  populaţiei  ocupate  în  economia 
naţională de la 1515 mii de persoane în 2000 la 1247 mii în 2007. Rata de activitate a populaţiei la 
fel este în descreştere de la 59,9 în 2000 – la 44,8 în 2007 .

Cea mai mare parte a populaţiei  lucrează în agricultură şi sistemul bugetar, sectoare în care 
salariile nici pe departe nu asigură coşul minim de consum.

Partidul Democrat va promova consecvent o politică clară de majorare a salariilor astfel încât 
cuantumul acestora să asigure un trai decent.

În acest sens:

• Vom majora salariul mediu până la 7000 de lei;
• Vom asigura noi locuri de muncă mai bine plătite ca să diminuăm cu 50 % numărul şomerilor;
• Vom reforma salarizarea în sectorul bugetar;
• Vom asigura oportunităţi reale de recalificare profesională;
• Pentru persoanele fizice se va introduce taxa unică a impozitului pe venit 12%;

MERIŢI UN SISTEM ECHITABIL DE PENSIONARE

PDM consideră că după o viaţă de muncă fiecare dintre noi merită o bătrâneţe lipsită de griji. 
Pensia nu este un ajutor social! Ea este un drept fundamental al fiecăruia.

Actualul  sistem  de  asigurări  sociale  este  un  sistem  inechitabil,  netransparent  şi  asigură 
majoritţii pensionarilor doar 30% din minimul de existenţă:

• cotele de asigurări sociale nu sunt unice pentru toţi participanţii la sistem, pentru unele categorii 
de  contribuabili  sunt  stabilite  cote  mai  mici,  fără  a  fi  compensate  diferenţele  în  Bugetul 
Asigurărilor  Sociale.  În  acest  caz,  toate  cheltuielile  sunt  suportate  de  către  contribuabilii  cu 
venituri mai mari;

• cuantumul  pensiilor  nu  reflectă  în  măsură  deplină  contribuţia  depusă,  în  special  sunt  lezate 
drepturile celor care plătesc cote mari de asigurări sociale şi sunt disciplinaţi;

• pensionarii care continuă activitatea de muncă sunt supuşi asigurărilor sociale, deşi pensiile lor 
nu pot fi recalculate;

• nu se respectă principiul „pensiei asigurate” care este unul de bază într-un sistem de pensionare 
bazat pe asigurări – fapt ce face sistemul puţin atractiv şi nu interesează populaţia să contribuie;

• lipseşte un sistem de protecţie a persoanelor ce activează în condiţii nocive;
• modul în care activează  sistemul nu asigură o stabilitate financiară, permanent persistă riscul 

imposibilităţii de plată a prestaţiilor de asigurări sociale;
• nivelul pensiilor este foarte scăzut, ceea ce nu asigură beneficiarilor un trai decent.

PDM consideră că actualul sistem de asigurări sociale trebuie reformat prin:



• modificarea  Legii  nr.  156/XIV  privind  pensiile  de  asigurări  sociale  de  stat  şi  lichidarea 
discriminării persoanelor pensionate până în 1999;

• unificarea cotelor de asigurări sociale pentru toate categoriile de plătitori;
• determinarea strictă a riscurilor asigurate şi a cotei-parte de asigurare pentru fiecare risc;
• stabilirea mărimii prestaţiei de asigurări sociale (în special a pensiilor) în dependenţă maximală 

de cota de asigurare socială achitată;
• indexarea salariului (după 1999) luat în calcul pentru stabilirea pensiei;
• implicarea Bugetului de Stat în finanţarea Bugetului asigurărilor sociale de stat pentru: 

1. acoperirea cheltuielilor pentru plata pensiilor pentru pensionarii a căror pensii au fost stabilite la 
crearea Fondului Social;

2. subvenţionarea unor categorii  de contribuabili  (lucrători  din agricultură,  persoanele cu salarii 
mici);

• excluderea oricăror cheltuieli  care nu constituie prestaţii  de asigurări  sociale şi se efectuează 
astăzi din Bugetul Asigurărilor Sociale;

• asigurarea condiţiilor necesare pentru crearea unui sistem de pensii suplimentare (privat sau în 
cadrul sistemului exigent) pentru cei care ar dori să-şi asigure o pensie suplimentară;

• crearea unui sistem profesional de pensii în cadrul anumitor ramuri ale economiei naţionale, în 
special pentru persoanele care activează în condiţii nocive de muncă şi care să fie asigurate cu 
pensii  anticipate,  finanţate  în  perioada  de  anticipare  din  acest  sistem,  sau  oferirea  unor 
posibilităţi de a li se stabili pensii majorate.

Pentru a le face viaţa mai uşoară persoanelor ajunse la vârsta pensionării, venim cu următoarele 
propuneri:

• stabilirea unei pensii minime garantate care să asigure un trai decent;
• indexarea  pensiilor  în  funcţie  de  evoluţia  preţurilor,  astfel  încât  puterea  de  cumpărare  a 

pensionarilor să fie cu adevărat protejată;
• eficientizarea actualului sistem de pensii publice;
• tarife sociale pentru cei nevoiaşi pentru gaze, electricitate şi întreţinere;

În acest sens:

• Vom egala în drepturi pensionarii care au ieşit la pensie până în 1999 cu cei care s-au pensionat 
în ultimii ani.

• Vom introduce pensia socială minimă garantată. Începând din 2009, nici o pensie nu va fi mai 
mică de 1200 de lei.

• Pensia medie va ajunge la 2 500 lei în 2012.
• Vom indexa pensiile  în fiecare an şi  vom elimina inechităţile  existente  prin uniformizarea 

sistemului de pensii.
• Vom diversifica  sistemul  de pensii prin  introducerea  pensiilor  suplimentare,  private  sau  în 

cadrul sistemului de stat.
• Vom ajuta pensionarii să-şi continuie activitatea de muncă daca doresc şi vom ajuta persoanele 

vârstnice să nu-şi piardă locul de muncă în prag de pensionare

MERIŢI SERVICII BUNE DE SĂNĂTATE

Datele  din  analiza  stării  medico-demografice  în  perioada  precedentă ne  vorbesc  despre 
înrăutăţirea principalilor indicatori de sănătate;

• Numarul copiilor născuţi vii s-a diminuat ( 1991 – 72020 , 2007 – 38087 ),
• Natalitatea s-a redus de la 16,5 la suta în 1991 la 10.7 la suta în 2007

În consecinţă sporul natural a devenit negativ şi constituia în 2007 – 1,3 la sută.



După indicatorul speranţei de viaţă la naştere, RM ocupa în 2005 locul 93 din cele 191 state 
membre ONU. Acest indicator constituie 67,5 ani comparativ cu 78,2 din ţările occidentale.

O problemă stringentă pentru sănătatea publică din RM rămâne a fi  tuberculoza.  Incidenta 
globală a tuberculozei (cazuri noi şi  recidive) în acestă perioadă constituie circa 131,4 cazuri la 
100.000 populaţie. Indicator foarte îngrijorător şi responsabil pentru structurile de sănătate din ţară.

Situaţia se datorează sărăciei condiţiilor sanitare, migraţiei, alimentaţiei greşite şi altor factori 
sociali.

Este destul de tensionată situaţia la capitolul  asigurarea cu personal medical,  în deosebi în 
spaţiul rural.

Doar 14 la sută din Centrele de Sănătate sunt dotate cu automobile,  în circa 700 de oficii 
condiţiile  de  prestare  a  serviciilor  medicale  sunt  destul  de  precare  (imobil  vechi,  lipsa 
echipamentului, aprovizionării cu apă potabilă şi sistem de canalizare, etc).

Pentru noi toţi sănătatea este cea mai de preţ! Din acest motiv, condiţiile din spitalele publice, 
accesul la medicamente şi la serviciile medicale, pregătirea şi profesionalismul cadrelor medicale 
vor constitui obiectivele noastre prioritate!

Pentru  dezvoltarea  şi  susţinerea  unui  sistem  medical  orientat  spre  necesităţile  populaţiei, 
propunerile noastre sunt următoarele:

• modernizarea actualului sistem de sănătate;
• responsabilizarea autorităţilor locale privind nevoile medico-sociale ale populaţiei.

Republica  Moldova  are  nevoie  de  o  populaţie  sănătoasă.  Pentru  aceasta,  ne  propunem 
următoarele obiective:

• propagarea şi cultivarea unui mod sănătos de viaţă, lupta consecventă cu fumatul şi alcoolismul;
• responsabilizarea cetăţenilor pentru propria sănătate;
• elaborarea cadrului legislativ şi normativ adecvat care va permite înfiinţarea şi implementarea 

serviciilor  medicale  şi  sociale  comunitare  şi  de  îngrijire  la  domiciliu.  Fiecare  cetăţean  al 
Republicii Moldova va avea acces la servicii medicale calitative şi eficiente indiferent de zona în 
care locuieşte - la oraş sau la sat, pe malul drept sau stâng al Nistrului;

• orientarea  asistenţei  medicale  de  la  o  politică  de  tratament  către  o  politică  de  promovare  a 
sănătăţii şi de prevenire a maladiilor. Intervenţiile de profilaxie primară şi secundară a maladiilor 
vor fi bazate pe rezultatele cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative, iar aceste acţiuni vor 
fi susţinute financiar;

• crearea  unor  condiţii  care să-i  permită  fiecărui  posesor  de Poliţă  de asigurare obligatorie  de 
asistenţă medicală să fie liber în alegerea medicului la care se adresează; pentru posesorii Poliţei 
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cu vârsta de până la 40 de ani, acumularea a 25% 
din  banii  depuşi  pe  un  cont  individual,  în  cazul  când posesorul  Poliţei  nu  profită  de  ea  pe 
parcursul anului;

• mecanismele  de  ameliorare  a  calităţii  şi  securităţii  asistenţei  vor  include  fortificarea 
infrastructurii, dotarea cu tehnică performantă, echipamente şi medicamente;

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale poate fi realizată prin:

1. modernizarea şi dotarea instituţiilor medico-sanitare;
2. distribuirea echitabilă a resurselor financiare pe tipuri de servicii, asigurarea unui grad înalt de 

transparenţă în distribuirea resurselor financiare prin informarea populaţiei despre drepturile şi 
obligaţiunile ei în cadrul pachetului oferit;

3. respectarea  principiului  de  receptivitate  a  sistemului  de  sănătate  la  necesităţile  şi  aspiraţiile 
populaţiei, asigurarea securităţii pacienţilor şi a personalului medical;

4. motivarea  adecvată  a  specialiştilor  din  domeniu  în  perfecţionarea  şi  prestarea  serviciilor 
medicale;



5. instruirea  şi  implicarea  specialiştilor  din  alte  sectoare  ale  economiei  naţionale  în  domeniul 
fortificării sănătăţii populaţiei;

6. accesul  garantat  al  populaţiei  la  medicamente  esenţiale  şi  calitative,  securitatea  produselor 
farmaceutice, implementarea Regulamentului de Bună Practică în Farmacii;

Vom contribui la promovarea unui mod sănătos de viaţă a fiecărui cetăţean indiferent de vârstă 
şi vom spori rolul Administraţiei Publice Locale în protecţia sănătăţii.

Vom întreprinde măsuri de susţinere a tinerilor specialişti şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai.

MERIŢI O TINEREŢE FERICITĂ

Republica Moldova este o ţara în care oamenii, dar mai ales tinerii, şi-au pierdut încrederea că 
pot duce o viaţa normală, că muncind cinstit ei  îşi pot asigura un trai normal, pot avea o casă, o 
maşină, îşi pot petrece o vacanţă în mod civilizat, că pot asigura copiilor o educaţie de calitate. Toate 
acestea au devenit adevărate idealuri care nu pot fi atinse decât prin furt sau prin plecarea din ţară. 
Sărăcia este din păcate realitatea în condiţiile căreia tinerii sunt impuşi să-şi construiască viitorul. 
Tinerilor le este foarte greu să obţină independenţa economică, să-şi găsească un loc de muncă stabil 
şi bine plătit, să-şi cumpere o locuinţă sau să-şi plătească taxele pentru studii. Partidul Democrat 
consideră  că  tinerii  din Republica  Moldova – viitorul  acestei  ţări  –  merită  toate  aceste  drepturi 
declarate în stat.

Partidul Democrat din Moldova nu este de acord cu modul în care statul a marginalizat tinerii 
în toţi aceşti ani şi nu este indiferent faţă de faptul că tinerii din Republica Moldova au fost ultima 
preocupare a guvernului timp de 8 ani.

Tinerii  noştri  merită  o tinereţe  fericită,  o  grijă  specială  din partea statului.  Într-o ţară  care 
lâncezește în tranziţie deja 18 ani, investiţia în tineri este cea mai optimă

Tinerii noştri merită o educaţie de calitate şi condiţii care să le ofere oportunităţi de studii 
fără discriminare după locul de trai, avere sau etnie

În acest sens, priorităţile PDM se vor axa pe: creşterea burselor studenţeşti până la valoarea 
coşului minim de consum; modernizarea condiţiilor de trai în căminele studenţeşti şi controlul strict 
asupra costurilor de cazare;  o reducere de 25 % la transportul interurban şi instituirea cantinelor 
studenţeşti cu program prelungit.

Familiile tinere merită să păşească cu pas uşor în viaţă, iar naşterea unui copil să însemne 
doar gânduri optimiste şi nu griji adiţionale

De aceea  Partidul  Democrat  va  institui  un  mecanism eficient  de  ajutor  pentru  tinerii  care 
întemeiază o familie: acordarea unui sprijin financiar de 5.000 de lei din partea statului; oferirea unei 
îndemnizaţii unice la naşterea primului copil de 2.500 de lei, la naşterea celui de-al doilea copil – de 
5.000  de  lei,  iar  pentru  fiecare  următor  copil  – de  7.500  de  lei;  asigurare  medicală  obligatorie 
gratuită pentru mamele neangajate cu copil de până la 3 ani; acordarea alocaţiilor lunare în valoare 
de 500 de lei copiilor invalizi până la vârsta de 18 ani;

Tinerii merită servicii de sănătate calitative
Partidul Democrat pledează pentru o reformă eficientă în domeniul sistemului de sănătate prin 

micşorarea costurilor administrative şi mărirea volumului de asistenţă medicală acoperită de poliţa 
de asigurare medicală obligatorie.  PDM consideră că costul  poliţei  de asigurare medicală pentru 
tinerii de până la 30 de ani trebuie să fie redus cu 50%; de asemenea vom institui asistenţă medicală 
preferenţială  tinerilor în stare de vulnerabilitate  şi  cu riscuri  în dezvoltare  şi de sănătate şi vom 
înzestra instituţiile de învăţământ cu instalaţii şi echipament necesar practicării activităţilor sportive.



Tinerii merită locuri de muncă mai multe şi mai bine plătite
Partidul  Democrat  pledează  pentru  existenţa  unui  program naţional  de  intervenţie  pe piaţa 

forţei de muncă în vederea scăderii ratei şomajului prin corelarea cererii şi ofertei forţei de muncă, 
îmbunătăţirea  legislaţiei,  stimularea  agenţilor  economici  în  angajarea  cadrelor  tinere,  oferirea 
posibilităţilor de muncă sezonieră în ţară şi peste hotare pentru tineri.

Tinerii merită condiţii favorabile pentru iniţierea unei afaceri proprii.
Partidul Democrat va pleda pentru instituirea unui program naţional finanţarea căruia să fie 

realizată din bugetul de stat şi suportul financiar al donatorilor externi care să ofere: granturi de până 
la 100.000 de lei pentru sprijinirea iniţiativelor tinerilor întreprinzători; creditarea preferenţială (fără 
dobândă şi comision) a întreprinzătorilor tineri; scutirea de impozitul pe venit pe o perioadă de 3 ani 
la înfiinţarea primei afaceri.

Tinerii merită un loc de trai
Partidul Democrat va opta pentru lansarea unui Program Naţional de Construcţie a Locuinţelor 

pentru Tineri care să presupună finanţare de 50 % din bugetul de stat, acoperirea dobânzii bancare de 
către  stat  pentru  creditele  destinate  tinerilor  la  procurarea  locuinţei,  creditare  preferenţială  în 
programe ipotecare, construcţia a 750 de locuinţe în 2009.

COPIII NOŞTRI MERITĂ MAI MULT

Politica naţională în domeniul protecţiei copilului este parte componentă a politicii complexe 
de protecţie socială. În perioada de tranziţie la noul regim economic, în contextul problemelor cu 
care s-a confruntat populaţia ţării, în special copiii şi familiile cu copii, aceasta a fost însă calificată 
drept una prioritară, avînd ca obiectiv de bază interesul suprem, cel al copilului.

Studiile şi evaluările efectuate continuă să demonstreze:

• caracterul fragmentat al măsurilor întreprinse în domeniu;
• lipsa unei abordări integrate a problemelor cu care se confruntă copiii şi familiile cu copii;
• politica  promovată  în  acest  domeniu  este  deseori  influenţată  de  schimbările  politice,  fapt  ce 

exclude continuitatea acţiunilor orientate spre atingerea obiectivelor propuse.

Fiind  conştienţi  de  faptul  că  în  situaţia  creată  politica  în  domeniul  protecţiei  copiilor  şi 
familiilor  cu copii  este  prioritară  pentru Republica  Moldova, considerăm necesară întreprinderea 
următoarelor măsuri care ar asigura un nivel decent de viaţă copiilor:

• De majorat până la 5 mii de lei îndemnizaţiile pentru naşterea primului copil;
• definirea  strictă  şi  clară  a  funcţiilor  în  cadrul  tuturor  palierelor  administrative  implicate  în 

procesul  de  implimentare  a  politicilor  în  domeniul  protecţiei  copilului,  inclusiv  a  celor  de 
finanţare;

• implicarea mai activă a autorităţilor publice locale în asigurarea unui nivel corespunzător de trai 
şi de dezvoltare a copiilor la nivel de comunitate;

• asigurarea unei interacţiuni şi colaborări strânse între toţi actorii implicaţi în realizarea politicilor 
de protecţie a copiilor atât pe verticală cât şi pe orizontală;

• asigurarea unei continuităţi în elaboarearea politicilor în domeniu, cât şi în realizarea lor;
• acordarea unui sprijin adecvat familiilor cu copii, în special familiilor tinere pentru a asigura o 

creştere a natalităţii şi pentru a exclude încadrarea familiilor cu copii în rândul celor vulnerabile;
• acordarea priorităţii la ocuparea unui loc de muncă părinţilor cu copii minori;
• asigurarea  unei  abordări  multidisciplinare  în  soluţionarea  problemelor  copiilor  aflaţi  în 

dificultate. 



MERIŢI UN MEDIU CURAT

Urmare  a  politicilor  iresponsabile  de  extindere  a  terenurilor  arabile,  a  poluării  masive  a 
mediului ambiant, inclusiv a apelor subterane cu diferite substanţe chimice toxice, a lipsei sistemelor 
de  canalizare  şi  de epurare  eficientă  a  apelor  reziduale  în  majoritatea  localităţilor,  în  Republica 
Moldova se observă un proces de degradare continuă a mediului ambiant. Aceasta, la rândul său, are 
consecinţe grave pentru sănătatea populaţiei.

PDM  va  implementa  un  Program de  reabilitare  a  mediului  ambiant,  a  biodiversităţii  şi  a 
landşaftului  în  Republica  Moldova,  bazat  pe  aplicarea  tehnologiilor  moderne,  creşterea  culturii 
ecologice a societăţii. Programul va fi finanţat atât din resursele interne, cât şi din fondurile Uniunii 
Europene.  Vor  fi  stopate  procesele  de  eroziune  a  solului  şi  de  alunecări  de  teren  inclusiv  prin 
restabilirea pădurilor în proporţii argumentate din punct de vedere ştiinţific. Va fi realizat programul 
naţional de salvare şi protecţie a râurilor mici şi a lacurilor. PDM va introduce treptat sistemul de 
standarde ecologice europene în economia naţională, inclusiv pentru mijloacele de transport.

COPIII TĂI MERITĂ O EDUCAŢIE PERFORMANTĂ

În prezent, situaţia în domeniul educaţiei se caracterizează prin:

• lipsa de instituţii  de învăţământ în localităţile rurale mici, din această cauză mulţi copii fiind 
nevoiţi să parcurgă pe jos, până la şcolile din satele vecine, distanţe foarte mari;

• scăderea ratei de înrolare în învăţământul primar, gimnazial şi cel liceal – tot mai mulţi copii şi 
adolescenţi rămân în afara sistemului educaţional;

• micşorarea numărului de locuri la admiterea în universităţi, copiii fiind nevoiţi să opteze pentru 
meserii şi profesii fără de perspectivă sau care nu sunt pe placul lor;

• scăderea calităţii instruirii, fapt care duce la creşterea şomajului în rândurile absolvenţilor.

Cauzele  acestor  fenomene  sunt  lipsa  acută  de  mijloace  financiare,  degradarea  edificiilor 
instituţiilor  de învăţământ,  echipamentele didactice învechite,  lipsa cadrelor  didactice,  salarizarea 
proastă  a  educatorilor,  învăţătorilor  şi  profesorilor,  lipsa  autonomiei  reale  a  instituţiilor  de 
învăţământ, implicarea excesivă a factorilor politici în guvernarea instituţiilor de învăţământ.

Partidul  Democrat  pledează  pentru  un  sistem de  educaţie  care  permite  accesul  pentru  toţi 
cetățenii la o educaţie de calitate, fără discriminări bazate pe mediul de rezidenţă, pe avere sau pe 
etnie.  Crearea  condiţiilor  normale  de  studii  şi  echiparea  instituţiilor  de  învățământ  cu  inventar 
necesar trebuie să fie prioritatea zero a Ministerului Educaţiei.

Pentru  ameliorarea  situaţiei  în  domeniul  educaţiei,  Partidul  Democrat  consideră  necesară 
realizarea următoarelor obiective:

1. Oficializarea prin lege a nivelului de finanţare a sistemului de învăţământ – nu mai puţin de 8% 
din Produsul Intern Brut;

2. Adoptarea Legii  privind Statutul  Cadrului  Didactic cu indicarea explicită că salariul  cadrului 
didactic  nu poate  fi  mai  jos  decât  salariul  mediu  pe  economie.  Variante:  salariul  mediu  al  
funcţionarului public, două salarii medii pe economie etc.;

3. Stabilirea de garanţii  sociale pentru cadrele didactice din învăţământ: asigurarea prioritară cu 
spaţiu locativ.

4. Garantarea unei autonomiei autentice a instituţiilor de învăţământ; conferirea şcolilor şi liceelor 
dreptul  de  aşi  deschide  conturi  în  instituţiile  bancare  şi  de  a  administra  direct  mijloacele 
financiare alocate de către stat.

5. Extinderea libertăţilor academice ale cadrelor didactice; implicarea mai activă a părinţilor şi a 
comunităţilor în viaţa şcolii; promovarea educaţiei non-formale în şcoală şi susţinerea de către 
stat a activităţilor extracurriculare ce au drept scop dezvoltarea copiilor.



6. Modernizarea infrastructurii învăţământului prin creşterea cu 300% a alocărilor pentru reparaţiile 
capitale şi curente ale blocurilor de studii şi ale căminelor; gazificarea şi termoficarea tuturor 
şcolilor din localităţile rurale.

7. Ameliorarea  calităţii  instruirii  prin  creşterea  rolului  fiecărui  cadru  didactic  în  evaluarea 
performanţelor elevilor şi studenţilor; dotarea instituţiilor cu mijloace didactice şi echipamente 
moderne  de  laborator,  modernizarea  manualelor;  sporirea  responsabilităţii  elevilor  şi  a 
studenţilor în propriile performanţe.

PDM va acorda o atenţie sporită următoarelor priorităţi:

• sprijinirea prin burse sociale a elevilor şi studenţilor cu venituri reduse;
• asigurarea, de către stat, a tinerilor absolvenţi care au beneficiat de burse de studiu în străinătate 

pe  durata  facultăţii,  cu  locuri  de  muncă  ce  sunt  compatibile  cu  calificarea  şi  specializarea 
acestora;

• asigurarea accesului egal şi sporit al cadrelor didactice la formarea profesională continuă;
• promovarea standardelor de calitate în educaţie: managerial şi curricular;
• drepturi egale la educaţie pentru copiii cu dezabilităţi;
• construcţia de noi grădiniţe;
• construirea a cel puţin o creşă în fiecare raion cu program prelungit până la 3 ani.

FEMEILE MERITĂ ŞANSE EGALE

În  Republica Moldova numărul femeilor constituie 52 la sută din populaţie. Rolul şi aportul 
femeilor în dezvoltarea societăţii umane în toate timpurile este indiscutabil, pe când prezenţa lor în 
structurile politice şi în procesele decizionale rămâne deocamdată nesemnificativă. 

Deşi  participarea femeilor în politică  este un component  de bază al  democraţiei,  realizarea 
acestui  deziderat  depinde  de  un  şir  de  factori, printre  care  sunt  cunoaşterea  drepturilor  şi 
revendicarea lor, accesul la informaţie şi cultivarea încrederii în sine.

Astfel, promovarea egalităţii de gen constituie un principiu fundamental al drepturilor omului, 
şi, în acelaşi timp, o responsabilitate a tuturor şi al fiecăruia în parte. Respectarea egalităţii între 
femei şi bărbaţi  este un deziderat care trebuie să devină un standard social, o precondiţie pentru 
democratizarea unei societăţi.

Partidul Democrat se angajează să reconsidere rolul femeii în societate şi în politică pentru a 
garanta participarea egală şi activă a femeilor în viaţa comunităţii şi societăţii.

În acest context Partidul Democrat se pronunţă pentru:
• Promovarea politicii de egalitate a femeilor cu bărbaţii la toate nivelurile atât în sfera publică cât 

şi cea privată;
• Modernizarea  cadrului  legislativ  şi  instituţional  în  vederea  asigurării  egalităţii  de şanse  între 

femei şi bărbaţi, inclusiv în familie;
• Cooperarea  cu  organismele  internaţionale  şi  cu  organizaţiile  nonguvernamentale  în  vederea 

promovării  principiului  egalităţii  femeilor  şi  bărbaţilor  şi  realizării  procesului  de  instruire 
juridică ;

• Eliminarea tuturor formelor de discriminare din toate sferele vieţii;
• Promovarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminărilor pe piaţa muncii;
• Susţinerea tuturor formelor de stimulare a antreprenoriatului pentru femei;
• Promovarea educaţiei gender în sistemul de învățământ în programele de instruire, educaţie şi 

perfecţionare a cadrelor din domeniile publice;   

Vom contribui la crearea unui climat social în care femeile să-şi poată manifesta pe deplin rolul 
pe care-l au în societate.



PD  se  angajează  să  reconsidere  rolul  femeii  în  societate  şi  în  politică  pentru  a  garanta 
participarea egală şi activă a femeilor în viaţa comunităţii şi societăţii.

Dezvoltarea  durabilă  a  societăţii  contemporane  prin  folosirea  efectivă  a  potenţialului 
intelectual  şi  economic  al  femeilor  deopotrivă  cu  cel  al  bărbaţilor  va  constitui  baza  garantării 
şanselor egale pentru bărbaţi şi femei.

Perioada de tranziţie din Republica Moldova generează multiple probleme pentru femeile din 
ţara: mijloace de întreţinere reduse pe fundalul scumpirii continue a vieţii, migraţia, acces inegal în 
toate domeniile

Aceste probleme conduc la rândul lor la o rată mare de şomaj şi sărăcie, adâncirea inegalităţii 
sociale, creşterea numărului de femei victime ale traficului de fiinţe umane, prostituţiei,ect

Femeia din Moldova este înca puţin reprezentată în politică şi în procesul de luare a deciziilor . 
Sunt încadrarte în câmpul muncii in domeniile cu o grilă de salarii  mult mai mica decât pentru 
reminerarea barbaţilor.

Vom garanta:

• Schimbări şi garanţii clare sociale care vor ameliorta viaţa familiilor şi copiilor lor,vor asigura o 
viaţă fără sărăcie, violenţă,discriminare; 

• Resurse şi mecanizme pentru ca femeia-mamă să aibă şanse reale de a participa la dezvoltarea 
economică şi socială , dar şi la crearea de condiţii pentru familia sa;

• Salarii şi posibilităţi pentru femei identice cu ale bărbaţilor,
• Respectarea deplină a drepturilor femeilor , asigurarea deplină a sentimentului de integritate şi 

demnitate;
• O nouă  redistribuire  a  puterii  –  întru  asigurarea  graduală  a  parităţii  în  ocuparea  de  posturi 

decizionale politice şi executive;
• Accesul la formarea profesională, educaţie, sănătate, cultură, locuinţă, mediul ecologic pur etc.

MERIŢI O VIAŢĂ MAI BUNĂ LA SAT

Partidul  Democrat  consideră  că  satele  moldoveneşti  trebuie  scoase  din  subdezvoltare  prin 
diminuarea diferenţelor de dezvoltare între diferite raioane, dintre oraş şi sat. O bună parte a satelor 
moldoveneşti  se  află  la  nivelul  dezvoltării  secolului  XIX.  60% din  populaţia  ţării  activează  în 
agricultură, ceea ce ne individualizează negativ în spaţiul european. Diferenţa dintre calitatea vieţii 
în oraşe şi în mediul rural este foarte mare. Diferenţe majore de venit, accesul discriminatoriu la 
serviciile  de  utilitate  publică,  educaţia  sub standard  condamnă  aproape  jumătate  din  populaţia 
Moldovei la sărăcie pe termen lung.

Asigurarea  dezvoltării  durabile  a  comunităţilor  locale  reprezintă  o  prioritate  a  Partidului 
Democrat.  Satul  moldovenesc merită  sa beneficieze,  în contextul  în care a suferit,  dar  şi  pentru 
hărnicia oamenilor săi,  de elementele de civilizaţie ale spaţiului european în care ne integrăm. 

Partidul  Democrat  intenţionează  să  transforme  satele  republicii  în  localităţi  de  tip 
european 

Priorităţile PDM în relansarea satului moldovenesc sunt:

• Crearea locurilor de muncă în sectoarele neagricole şi acordarea facilităţilor pentru creşterea 
competitivităţii şi a productivităţii.

• Diversificarea activităţilor generatoare de profit din mediul rural.
• Atragerea de fonduri şi granturi de la diverse instituţii internaţionale pentru finanţarea proiectelor 

locale. 
• Modernizarea şi crearea a noi pieţe de desfacere a producţiei agro-alimentare pentru agricultori. 
• Stimularea şi dezvoltarea turismului rural şi acordarea de facilităţi pentru agenţii economici care 

realizează proiecte proprii de dezvoltare a turismului în mediul rural. 



MERIŢI O MOLDOVĂ RESPECTATĂ ÎN LUME

Partidul Democrat propune o politică externă în care, bazându-ne pe performanţa economică şi 
administrativă internă, să construim o ţară respectată în plan european şi internaţional pentru ceea ce 
poate face, nu pentru ceea ce spune. Integrarea în Uniunea Europeană trebuie să devină un mijloc de 
împlinire naţională, nu un scop în sine. Partidul Democrat din Moldova pledează pentru o apropiere 
reală  între  Republica  Moldova  şi  UE;  pentru  atingerea  celor  patru  libertăţi  (circularea  liberă  a 
cetăţenilor,  capitalului,  mărfurilor  şi  a  serviciilor);  pentru cultivarea unor legături  privilegiate  cu 
democraţiile  occidentale  şi  în  primul  rând  cu  SUA,  Germania,  Marea  Britanie  şi  Franţa.  PDM 
susţine strategia de cooperare europeană şi euroatlantică. Drept orientări prioritare pentru politica 
externă PDM consideră  a fi  aprofundarea  relaţiilor  cu vecinii  -  România  şi  Ucraina;  reabilitarea 
sistemului de relaţii  moldo-ruse în  baza unor măsuri  de depolitizare a acestora prin departajarea 
problemelor legate de reglementarea conflictului transnistrean şi a altor probleme bilaterale. Toate 
acestea, pentru a reda un caracter cât mai sincer şi pragmatic relaţiilor cu Federaţia Rusă. Ţara are 
nevoie  de  o  politică  echilibrată  prin  obţinerea  unor  condiţii  de  parteneriat  egal  cu  toate  părţile 
interesate.  PDM consideră că eforturile Republicii Moldova în acest sens trebuie să fie îndreptate 
spre cristalizarea unui sistem de interese la nivel naţional şi  spre o activitate politică externă care să 
asigure nemijlocit bunăstarea cetăţenilor şi securitatea naţională. 

Republica Moldova este un stat ce se confruntă cu multiple ameninţări la adresa securităţii 
naţionale.  În  plan  strategic,  securitatea  naţională  a  Republicii  Moldova  poate  fi  asigurată  prin 
aderarea la UE, inclusiv prin coparticiparea la Politica Europeană de Securitate şi Apărare.    

Partidul  Democrat va elabora un Program de asigurare a securităţii  alimentare pentru stat, 
bazat  pe  dezvoltarea  sustenabilă  a  economiei  naţionale  şi  gestionarea  responsabilă  a  resurselor 
naturale.  

MERIŢI O ŢARĂ INTEGRĂ

Nu există niciun conflict între populaţia de pe malul stâng şi cel drept al Nistrului. Ceea ce 
numim astăzi „conflict transnistrian” este de fapt o consecinţă a confruntărilor politice din perioada 
destrămării  URSS. Acest conflict nu este nici unul intern, nici interetnic şi nici interconfesional. 
Conflictul transnistrean nu a fost soluţionat până în prezent în primul rând  din cauza incompetenţei 
şi a lipsei de voinţă politice a guvernanţilor de la Chişinău, îmbinate cu coruperea lor profundă.

PDM  va  soluţiona  acest  conflict  şi  va  reîntregi  statul  Republica  Moldova  prin  aplicarea 
consecventă şi fermă a unui set de măsuri care, în primul rând, vor spori atractivitatea Republicii 
Moldova reîntregite pentru populaţia din stânga Nistrului şi vor marginaliza puţinii oponenţi agresivi 
ai integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. 

PDM va iniţia un dialog sincer şi deschis cu populaţia din stânga Nistrului pentru a demonta, 
astfel, stereotipurile negative şi fobiile moştenite din trecut. Fiecărui locuitor din stânga Nistrului i se 
vor aduce la cunoştinţă avantajele şi perspectivele concrete ale reîntegrării statului. 

PDM va elabora un Program sectorial şi etapizat în timp de integrare a locuitorilor din stânga 
Nistrului  în  spaţiul  informaţional,  social,  economic,  politic  şi  juridic  al  Republicii  Moldova.  Cu 
suportul  UE, SUA şi  a Ucrainei,  PDM va lansa un program amplu de restabilire a   structurilor 
statului pe întreg teritoriu al Republicii Moldova şi de reabilitare post-conflict a statului reîntregit. 
Va  fi  realizat  un  program  de  adaptare  socială  pentru  reprezentanţii  structurilor  de  forţă  din 
Transnistria şi va fi oferit un suport financiar celor care vor dori să plece benevol din zona de Est a 
Republicii Moldova. 

Realizarea acestor acţiuni vor lipsi de sens factorul militar, inclusiv prezenţa militară străină 
pe teritoriul Republicii Moldova.  

MERIŢI O ŢARĂ GUVERNATĂ DE LEGE



La nivel naţional dar şi internaţional, corupţia continuă să fie calificată drept cea mai mare 
problemă a Moldovei. Din acest motiv, PDM va aplica ferm principiul „În faţa legii toţi sunt egali’’! 

Mecanismul statal  al  Republicii  Moldova este grav afectat  de flagelul  corupţiei.   Corupţia 
stopează  creşterea  economiei  naţionale,  compromite  imaginea  ţării  şi  face  imposibilă  atragerea 
investiţiilor străine. Intervenţiile abuzive a statului în sfera businessului privat şi aservirea puterii de 
către  justiţie  dăunează  grav  climatului  investiţional.  Corupţia  erodează  încrederea  cetăţenilor  în 
instituţiile statale şi amplifică contrastele sociale existente. Corupţia în sistemul educaţional duce la 
scăderea calităţii pregătirii specialiştilor şi compromite perspectiva aderării Republicii Moldova la 
Procesul  de  la  Bologna.  Drept  urmare,  specialiştii  pregătiţi  în  Republica  Moldova  nu  sunt 
competitivi pe piaţa muncii atât internă cât şi cea externă. 

PDM  constată  cu  indignare  că  majoritatea  programelor  şi   legilor   anti-corupţie  au  fost 
adoptate de PCRM sub presiunea externă şi în realitate ele nici nu funcţionează. În plus, sistemul 
electoral  existent,  modul  de finanţare  a  partidelor  politice şi  a  campaniilor  electorale în  special, 
contribuie la coruperea clasei politice din Republica Moldova. 

PDM va întreprinde măsurile necesare pentru: 

• Consolidarea capacităţii de monitorizare a societăţii civile şi mass-mediei a instituţiilor publice. 

• Va fi adoptat un cadru juridic complet, coerent şi funcţionabil care va asigura controlul societăţii 
civile asupra modului de funcţionare a instituţiilor publice şi va asigura transparenţa procesului 
decizional la toate nivelele administraţiei publice.  

• Prin aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne va fi asigurată formalizarea şi transparenţa 
actului decizional şi va fi redusă la minimum posibilitatea actului de corupţie. 

• Va fi realizat un program vast de informare a cetăţenilor în ceea ce priveşte drepturile lor.

Combaterea fenomenului corupţiei este imposibilă fără reformarea sistemului judecătoresc în 
vederea independenţei lui în raport cu celelalte ramuri ale puterii, asigurarea transparenţei sistemului 
judecătoresc şi asigurarea responsabilităţii  personale al judecătorului pentru deciziile adoptate. Pe 
această  cale  va  fi  asigurată  consolidarea  capacităţii  sistemului  judecătoresc  în  prevenirea  şi 
combaterea corupţiei. 

Proiectele legislative pe care le vom susţine în mod prioritar sunt:

• ridicarea imunităţii parlamentare şi transparenţa în analiza dosarelor parlamentarilor şi ale tuturor 
oamenilor politici;

• creşterea transparenţei şi integrităţii în administraţia publică;
• susţinerea unui proiect legislativ eficient pentru combaterea corupţiei;
• reducerea birocraţiei în administraţia publică şi în celelalte instituţii de stat.

MERIŢI O NOUĂ CALITATE A POLITICII STATULUI

Pledăm pentru consolidarea unei bune guvernări la nivel central, o guvernare ce pune în 
centrul acţiunilor sale cetăţeanul, prosperitatea şi bunăstarea acestuia şi reprezentarea cu demnitate a 
Republicii  Moldova  alături  de  partenerii  noştri  europeni  şi  internaţionali,  precum şi gestionarea 
corectă a administraţiei locale. În spiritul unei construcţii instituţionale eficiente şi al subsidiarităţii, 
PDM va susţine  ferm debirocratizarea  şi  descentralizarea  instituţională.  Prin  cooperarea  aleşilor 
locali ai tuturor partidelor politice democratice se va accelera ritmul de modernizare a administraţiei, 
de atragere a investiţiilor şi de creare a noi locuri de muncă.

PDM vine la guvernare pentru a ridica economia, a consolida ţara şi a o aduce în Europa!

Pentru că merităm!
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