P R O G R E S

M O L D O V A
P E N T R U

6

paşi spre Progres

împreună cu Marian

Lupu

1 pas: Progres în Guvernare şi Economie
2 pas: Progres în Viaţa Satelor
3 pas: Progres în Educaţie, Ştiinţă şi

Cultură

4 pas: Progres în Sănătate
5 pas: Progres în Familie şi Societate
6 pas: Progres în Politica Externă şi

Imaginea Ţării

„Convingerea mea este că Republica Moldova poate
deveni un stat cu care să ne putem mândri, în care să
putem trăi fericit şi pe care să îl lăsăm cu sufletul
împăcat moştenire copiilor şi nepoţilor noştri”.
Semnătura:

1. Progres în Guvernare şi Economie

Bunăstarea ţării e fondată pe o guvernare corectă, pe o
economie eficientă, pe o clasă de mijloc puternică, pe spiritul
întreprinzător şi pe asigurarea protecţiei sociale. Convingerea
noastră e că ce e bine pentru întreprinzători e bine pentru
Moldova

















Restabilirea ordinii prin schimbarea calităţii guvernării, care trebuie să
fie profesionistă, responsabilă şi să asigure avansarea în procesul de
integrare europeană potrivit intereselor cetăţenilor.
Respectarea principiului constituţional de separare şi independenţă a
puterilor legislativă, executivă şi judecătorească; aplicarea uniformă şi
corectă a legilor şi asigurarea egalităţii tuturor în faţa legii.
Creşterea competitivităţii economiei prin tranziţia la un model
economic bazat pe investiţii, inovaţii şi calitate; restabilirea relaţiilor
de încredere cu organismele donatoare internaţionale.
Dezvoltarea economică şi socială uniformă pe întreg teritoriul ţării;
asigurarea locurilor de muncă stabile şi bine remunerate pentru toţi
cetăţenii în scopul ridicării nivelului de trai al populaţiei.
Atragerea investiţiilor necesare în infrastructura economică şi socială:
drumuri, construcţii, servicii, produceri, instituţii educaţionale,
culturale şi medicale.
Susţinerea industriilor generatoare de export şi promovarea activă a
exportului produselor moldoveneşti, eliminarea interdicţiilor
administrative la realizarea tranzacţiilor de export-import.
Combaterea corupţiei, inclusiv prin administrarea eficientă şi
transparentă a banilor publici, în special celor cu destinaţie socială.
Stimularea sectorului privat, în special a ÎMM-urilor, prin eliminarea
concurenţei neloiale, de-birocratizarea cadrului de autorizare şi
control al activităţii de întreprinzător.
Dezvoltarea sistemului instituţional şi legal pentru protecţia
consumatorilor, inclusiv a deponenţilor în băncile comerciale.

Progres în Economie înseamnă
creşterea continuă a salariilor, a
pensiilor şi a burselor.
Pogresează Moldova,
progresează fiecare în parte.

2. Progres în Viaţa

Satelor
Satele noastre vor renaşte atunci când vor avea o populaţie
tânără şi activă, când se vor face investiţii în infrastructură, iar
ţăranii vor primi sprijinul statului pentru lucrările agricole şi
vor putea comercializa cu profit produsele muncii lor.















Stimularea formării Asociaţiilor de producători agricoli, care să
coordoneze investiţiile şi căile de comercializare a produselor;
Atragerea investiţiilor străine în spaţiul rural şi dezvoltarea de linii
tehnologice noi pentru prelucrarea şi ambalarea pe loc a producţiei
agricole destinate comercializării;
Implementarea corectă a programului de consolidare a terenurilor
agricole.
Schimbarea mecanismului de subvenţionare pentru susţinerea
domeniilor generatoare de export, precum producerea ecologică.
Punerea în aplicare a legilor ce oferă autorităţilor locale autonomie
administrativă şi financiară.
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională.
Eliminarea taxei pentru revitalizarea viticulturii.
Protejarea localităţilor cu o situaţie mai grea din punct de vedere
financiar prin instituirea unui set de măsuri destinate să corecteze
efectele decalajului în dezvoltarea economică.
Crearea condiţiilor, inclusiv prin creditare, pentru dezvoltarea de
servicii locale, ateliere, firme de producţie, centre de prelucrare.
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice şi asigurarea lor la cele mai
mici costuri posibile, în termeni de impozite şi taxe.
Revitalizarea reţelei de cămine culturale, biblioteci, terenuri sportive.
Dezvoltarea turismului rural pentru stimularea revigorării economice
şi socio-culturale a satelor.

Satele Moldovei sunt oglinda
plaiului nostru.
Să le asigurăm Progres
pentru Renaştere
şi Prosperare.

3. Progres în Educaţie, Ştiinţă, Cultură
Ţările înalt dezvoltate au avut la temelia progresului lor
investiţii solide în Educaţie, Ştiinţă şi Cultură. Educaţia
corectă şi de calitate a tineretului reprezintă un imperativ al
timpului, dacă dorim să construim un viitor prosper.














Continuarea reformării sistemului de învăţământ pentru a forma
cadre calificate pe domenii potrivit necesităţilor pieţii muncii şi pentru
a asigura recunoaşterea diplomelor moldoveneşti la nivel
internaţional.
Implementarea unui Program naţional pentru a asigura condiţii de
studiere a limbii de stat de către cetăţenii alolingvi.
Majorarea graduală până la cel puţin 8% din PIB a finanţării
sistemului de învăţământ.
Asigurarea cadrelor didactice, ştiinţifice şi din domeniul culturii cu
salarii nu mai mici decât salariul mediu pe economie.
Dezvoltarea sistemului de învăţământ preuniversitar, în special a
şcolilor de meserii, celor cu profil artistic şi sportiv.
Majorarea burselor şi alocaţiilor sociale pentru studenţi şi elevi pe
măsura creşterii veniturilor bugetare.
Ajustarea la necesităţile reale şi implementarea corectă a Politicii
pentru tineret.
Stimularea colectivelor de creaţie ştiinţifică prin comenzi de stat sau
ale companiilor particulare.
Punerea în aplicare a mecanismului de stimulare pentru atragerea
investiţiilor private în domeniul educaţiei, ştiinţei şi culturii.
Implementarea unui program de stat de restabilire a bibliotecilor şi
centrelor de cultură şi de promovare a tradiţiilor autohtone.
Restabilirea reţelei muzeistice şi a monumentelor istorice, investiţii în
dezvoltarea infrastructurii turistice.
Stimularea dezvoltării colaborării ştiinţifice şi a relaţiilor culturale cu
ţările lumii.

Adevăratele valori ale unui
popor îşi au originea în solul
Educaţiei, Culturii şi Ştiinţei.
Putem progresa numai dacă
vom dezvolta o generaţie bine
instruită şi cultă.

4. Progres în Sănătate
Sănătatea cetăţenilor reflectă sănătatea întregii naţiuni. Şi tot
aşa cum un om care suferă nu poate fi productiv, o naţiune
care e slăbită de puteri nu poate progresa. De aceea, Progresul
pentru Moldova poate fi asigurat doar odată cu ameliorarea
stării de sănătate a tuturor cetăţenilor.















Majorarea cheltuielilor bugetare în domeniul ocrotirii sănătăţii.
Majorarea, în dependenţă de veniturile bugetare, a plăţilor salariale
pentru lucrătorii medicali.
Revizuirea şi optimizarea cuantumului de servicii medicale gratuite
acoperite din sursele bugetului de stat.
Dezvoltarea sistemului de acreditare a instituţiilor medicale şi sporirea
gradului de răspundere a acestora în cazul unor servicii medicale
necalitative şi cauzare de prejudicii pacienţilor.
Îmbunătăţirea, inclusiv prin investiţii străine, a dotării instituţiilor
medicale pe întreg teritoriu cu echipamentele şi mijloacele necesare.
Realizarea unui program de lungă durată de profilaxie şi prevenire a
îmbolnăvirilor în baza examinării medicale sistematice a populaţiei.
Propagarea modului sănătos de viaţă şi susţinerea dezvoltării
infrastructurii sportive.
Lansarea unor campanii naţionale anti-fumat şi anti-alcool pentru
salvarea copiilor şi tinerilor de sub influenţa acestor vicii.
Acordarea suportului financiar pentru instituţiile balneo-sanatoriale şi
de reabilitare prin formarea unor fonduri speciale din contul unei părţi
din accizele la articolele din tutun şi băuturile alcoolice.
Implementarea unui program de compensare a preţurilor la
medicamente şi asigurarea gratuită cu preparate medicale a bolnavilor
din categoriile social-defavorizate.
Ameliorarea calităţii şi lărgirea pachetului de servicii medicale,
acordate în cadrul programului unitar de asistenţă medicală
obligatorie.

Copii sănătoşi, tineri energici,
femei şi bărbaţi apţi de muncă,
bătrâni protejaţi – aceasta este
starea naţiunii pe care dorim să o
realizăm.

5. Progres în Familie şi Societate
Familia reprezintă preocuparea cotidiană şi valoarea supremă
a fiecărui om. Aceleaşi preocupări şi valori trebuie să le
împărtăşească şi statul pentru că familiile formează societatea.
Şi familiile trainice înseamnă o societate trainică.














Implementarea unor politici de încurajare a sporului demografic,
inclusiv prin crearea fondurilor destinate consolidării familiilor.
Oferirea de suport financiar, inclusiv prin creditare preferenţială,
familiilor cu 2 şi mai mulţi copii pentru procurarea locuinţei.
Majorarea graduală, în dependenţă de veniturile bugetare, a
îndemnizaţiilor unice la naşterea copiilor, a alocaţiilor acordate
mamelor singure, a îndemnizaţiilor pentru întreţinerea persoanelor cu
dizabilităţi.
Scutirea familiilor cu 4 şi mai mulţi copii de o parte considerabilă a
plăţilor impozitare.
Extinderea şi susţinerea reţelei de centre de asistenţă socială şi pe
probleme de familie, a reţelei de cantine sociale.
Conlucrarea activă, pe toate dimensiunile, cu societatea civilă în
scopul implementării proiectelor şi programelor naţionale de educaţie
civică a populaţiei şi de consolidare a societăţii.
Perfecţionarea Legilor privind filantropia, sponsorizarea, organizaţiile
necomerciale de utilitate publică, privind persoanele cu dizabilităţi.
Adoptarea unei strategii de asigurare cu locuinţe pe categorii sociale,
cu suport parţial din partea statului.
Unificarea sistemului de pensii şi stimularea instituirii fondurilor
private de pensii.
Perfecţionarea sistemului de protecţie socială pentru ridicarea
nivelului de viaţă, în special al grupurilor social-vulnerabile.
Crearea mecanismelor de stimulare a cetăţenilor, reveniţi de la muncă
peste hotare, pentru lansarea unei mici afaceri.

Omul, familia, comunitatea,
societatea, întregul popor –
toţi sunt cei care trebuie
să beneficieze de Progres
şi, la rândul lor, trebuie
să asigure Progresul.

6. Progres în Politica Externă şi
Imaginea Ţării
Ştim cu toţii cât de mult contează buna impresie, şi pentru o
persoană în parte, dar şi pentru ţară. Vom putea beneficia de
facilităţi economice serioase şi de relaţii internaţionale
privilegiate doar dacă vom şti să ne construim o imagine
favorabilă în exterior.















Crearea unei structuri, care să elaboreze şi să coordoneze
implementarea strategiilor la nivel de stat pentru promovare în
exterior a imaginii Republicii Moldova.
Promovarea consecventă a integrării europene şi a relaţiilor bilaterale
cu Statele-Membre ale UE, inclusiv valorificarea plenară a
oportunităţilor oferite de Parteneriatul Estic în scopul modernizării
societăţii, afirmării valorilor europene şi asigurării unui nivel de viaţă
calitativ nou pentru fiecare cetăţean.
Dezvoltarea relaţiilor cu statele vecine – Ucraina şi România – în bază
de parteneriat reciproc avantajos; dezvoltarea cadrului juridic al
relaţiilor cu România.
Dezvoltarea continuă a parteneriatului privilegiat cu Federaţia Rusă.
Dezvoltarea legăturilor dintre locuitorii ambelor maluri ale Nistrului
ca premisă pentru soluţionarea paşnică a diferendului transnistrean în
condiţiile respectării neutralităţii, suveranităţii şi integrităţii teritoriale
a Republicii Moldova.
Organizarea campaniilor naţionale de stimulare a spiritului patriotic,
de promovare a valorilor şi personalităţilor autohtone culturale,
ştiinţifice, sportive etc.
Susţinerea dezvoltării culturale a diferitelor etnii, consolidarea
climatului de toleranţă şi coabitare paşnică interetnică şi
interconfesională.
Consolidarea comunicării şi cooperării cu diasporele moldoveneşti din
străinătate.

Fiecare dintre noi doreşte să fie
mândru de ţara în care trăieşte.
Imaginea Republicii Moldova
noi o facem, împreună.

P R O G R E S

M O L D O V A
P E N T R U

„Bunăstare există
doar acolo unde
Puterea şi Cetăţeanul
au acelaşi scop.
Scopul nostru este
Progresul pentru
Moldova”.

Progresul Republicii Moldova
este Interesul Naţional
al Partidului Democrat.
Este calea noastră de parcurs pentru
dezvoltarea, pas cu pas, a fiecărui domeniu
din ţară.
Este soluţia corectă pentru Moldova.

Tu eşti în pas cu Progresul?
Partidul Democrat
din Moldova

Votat

