
Platforma electorală a PLDM

Edificarea statului de drept

• Alegerea Preşedintelui ţării prin vot direct de către cetăţeni.
• Formarea Parlamentului оn baza sistemului electoral mixt. Alegerea a 51 dintre deputaţi prin vot 

direct şi a 50 dintre deputaţi – în baza listelor de partid.
• Asigurarea separării reale a puterilor în stat.
• Adoptarea Legii lustraţiei în vederea îngrădirii accesului la funcţiile publice persoanelor care au 

comis ilegalităţi în perioada guvernării comuniste.
• Asigurarea libertăţii mass-media. Implementarea unui program de stat pentru susţinerea presei 

libere.
• Consolidarea societăţii civile şi implicarea reală a organizaţiilor neguvernamentale  în procesul 

decizional.

O justiţie care face dreptate

• Eliminarea din sistemul judecătoresc, procuratură şi organele de urmărire penală a persoanelor 
compromise prin fabricarea dosarelor penale la comanda puterii sau prin pronunţarea hotărоrilor 
judecătoreşti ilegale.

• Asigurarea transparenţei în procedura de numire şi promovare a judecătorilor.
• Demilitarizarea  procuraturii,  acordarea  statutului  de  magistrat procurorilor  şi  asigurarea 

stabilităţii în funcţie a acestora.
• Limitarea implicării Ministerului Justiţiei în administrarea Avocaturii şi Notariatului.
• Instituirea sistemului de executori judecătoreşti privaţi şi adoptarea unui nou cod de executare, 

cu un minimum de proceduri.

Protecţia socială – pentru o familie puternică şi o bătrîneţe asigurată

• Majorarea, pînă în anul 2012, a indemnizaţiei unice la naşterea copilului, pînă la 10.000 lei şi a 
indemnizaţiei lunare de îngrijire a copilului, pînă la 1.300 lei.

• Integrarea în şcoală şi în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi.
• Stabilirea pensiei minime de 1.300 lei în conformitate cu minimul de existenţă.
• Restituirea tuturor restanţelor Băncii de Economii faţă de cetăţenii care au făcut depuneri băneşti 

în perioada de pînă la 1991.
• Implementarea programului naţional de locuinţe pentru tineri şi pentru familii tinere din mediul 

urban şi rural.
• Implementarea programului de locuinţe sociale.

Educaţia – prioritate naţională

• Tratarea educaţiei drept prioritate naţională cu alocarea a minimum 8% din PIB pentru sistemul 
de învăţămînt.

• Consolidarea centrelor de cercetare оn universităţi.
• Crearea “conturilor educaţionale”, prin care fiecare cetăţean ar putea să-şi asigure educaţia.
• Majorarea salariilor оn оnvăţămоnt  în conformitate cu salariul mediu pe economie şi atingerea 

nivelului de 7.000 lei lunar pînă în anul 2013.



• Implementarea programului de stat privind asigurarea cu cadre a instituţiilor educaţionale din 
mediul rural.

• Acordarea înlesnirilor fiscale pentru contractele de studii.

Sănătate pentru toţi

• Asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii medicale de calitate.
• Extinderea serviciilor medicale gratuite acordate în baza poliţei de asigurare.
• Asigurarea fiecărei localităţi cu medici de familie.
• Triplarea pînă în 2012 a salariilor lucrătorilor medicali.
• Asigurarea cu cadre specializate şi dotarea instituţiilor medicale cu echipamente  şi tehnologii 

moderne.
• Crearea unei mişcări sociale la nivelul оntregii ţări pentru propagarea modului sănătos de viaţă.

Economie competitivă

• Crearea unui mediu de afaceri prietenos şi a unui climat investiţional favorabil.
• Demonopolizarea activităţilor economice şi limitarea intervenţiilor statului în economie.
• Asigurarea inviolabilităţii proprietăţii ca factor al creşterii economice şi al libertăţii personale.
• Crearea  condiţiilor  favorabile  pentru  direcţionarea  banilor  trimişi  acasă  de concetăţenii  care 

muncesc peste hotare în sectoarele de producere şi servicii.
• Reducerea birocraţiei. Reducerea numărului instituţiilor de control.
• Susţinerea tinerilor antreprenori  în lansarea şi dezvoltarea propriilor afaceri şi scutirea acestora 

de la plata impozitelor оn primii 3 ani de activitate.
• Stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
• Crearea a 200.000 locuri noi de muncă.
• Reducerea fiscalităţii generale şi micşorarea TVA la 18%.
• Protecţia liberei concurenţe şi a drepturilor consumatorilor.
• Creşterea salariului mediu lunar la 7.000 lei pînă în 2013.
• Gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici.
• Asigurarea  securităţii  energetice  a  ţării  prin diversificarea  surselor de aprovizionare  cu gaze 

naturale. Aderarea la proiectul Nabucco şi la alte proiecte energetice din regiune.
• Integrarea sectorului energetic al Moldovei în sistemul energetic European. Aderarea la Tratatul 

comunităţii energetice.

Agricultură performantă

• Organizarea  agriculturii  după  modelul  agricol  european  şi  transformarea  ei într-o  ramură 
economică profitabilă.

• Redobоndirea de către Republica Moldova a statutului de stat exportator net de produse agro-
alimentare.

• Dublarea fondului pentru susţinerea producătorilor agricoli şi stabilirea subvenţiei de 500 lei la 
hectar, începоnd cu anul 2009.

• Stimularea creditului ipotecar şi a creditării pe termen lung în agricultură.
• Diminuarea fiscalităţii, inclusiv scutirea de plata TVA a importului de maşini şi utilaje agricole, 

material semincer, fertilizanţi etc. care nu se produc în ţară şi reducerea termenelor de restituire a 
TVA la export



• Asigurarea  transparenţei  procedurilor  achiziţiilor  de  stat şi  de  repartizare  a  subvenţiilor  în 
agricultură.

Transport şi drumuri europene

• Reabilitarea  pînă  în  2013 a  500  km de  drumuri  principale  rutiere  prin atragerea  fondurilor 
europene şi ale altor donatori şi alocarea din bugetul de stat a minim 500 mln. lei anual.

• Crearea  condiţiilor  necesare  pentru  direcţionarea  investiţiilor  în construcţia  coridoarelor  de 
transport internaţionale moderne.

• Modernizarea şi extinderea reţelei de căi ferate şi a parcului de trenuri.
• Reabilitarea  porţiunii  de  cale  ferată  Chişinău-Ungheni, Chişinău-Bălţi-Otaci  şi  racordarea 

porţiunii Chişinău-Ungheni la ecartamentul european.
• Diversificarea  rutelor  aeriene  şi  demonopolizarea  pieţei serviciilor  de  zbor  pentru  reducerea 

preţurilor de călătorie.

Reintegrarea ţării

• Retragerea necondiţionată şi completă a trupelor ruse din Republica Moldova.
• Transformarea misiunii militare tripartite de menţinere a păcii în una internaţională civilă.
• Implicarea Uniunii Europene şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite  în administrarea raioanelor de 

est pînă la soluţionarea definitivă a diferendului transnistrean.
• Reintegrarea regiunii din stînga Nistrului  în spaţiul constituţional, economic, politic, social şi 

cultural al ţării, avînd la bază Constituţia Republicii Moldova şi Legea cu privire la principiile de 
bază ale reglementării conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova.

Integrare europeană şi politică externă responsabilă

• Semnarea Convenţiei privind micul trafic la frontieră cu România.
• Obţinerea calităţii de stat asociat Uniunii Europene pînă în anul 2012.
• Obţinerea regimului de călătorie fără vize оn Uniunea Europeană pînă în anul 2011.
• Consolidarea relaţiilor cu statele membre ale UE  în vederea sprijinirii procesului de integrare 

europeană a Republicii Moldova.
• Stabilirea unui Parteneriat Strategic European cu România.
• Consolidarea relaţiilor de bună vecinătate şi sprijin reciproc cu Ucraina.
• Stabilirea unui parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii.
• Dezvoltarea unor relaţii previzibile şi reciproc avantajoase cu Federaţia Rusă.
• Protejarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare.

Administraţie publică eficientă

• Reformarea complexă a administraţiei publice centrale pînă în 2011.
• Promovarea în administraţia publică a persoanelor competente, responsabile şi integre din punct 

de vedere moral.
• Reformarea  sistemului  de  salarizare  a  personalului  din administraţie  şi  crearea  unui  sistem 

eficient de motivare a muncii.
• Depolitizarea corpului de funcţionari publici şi asigurarea stabilităţii acestuia.
• Asigurarea transparenţei procesului decizional la toate nivelele.



• Implementarea  Strategiei  de  guvernare  electronică  şi  asigurarea  cu  echipament electronic 
performant a tuturor autorităţilor publice.

Autonomie locală şi comunităţi prospere

• Realizarea descentralizării administrative şi financiare pînă la unităţile administrative de nivel 
unu.

• Consolidarea autonomiei autorităţilor publice locale în gestionarea bunurilor.
• Repartizarea  transferurilor  de  la  bugetul  de  stat  la  cele locale  fără  discriminare  pe  criterii 

politice.
• Acumularea impozitelor în localitatea de reşedinţă a contribuabilului. 25% din TVA vor rămоne 

la bugetele locale.
• Implementarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii rurale.
• Adoptarea şi implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională.
• Dublarea  pînă  în  anul  2013  a  bugetelor  pentru  proiectele  implementate  în mediul  rural  şi 

reducerea disparităţilor în dezvoltarea regiunilor.
• Creşterea finanţărilor  nerambursabile  pentru cooperarea transfrontalieră  pînă la 500 milioane 

euro, din fondurile europene.
• Gazificarea tuturor localităţilor din ţară pînă în 2013.
• Asigurarea cu apă potabilă curgătoare a gospodăriilor casnice pînă în 2013.
• Realizarea unui program naţional de construcţie a reţelelor de canalizare în localităţile rurale.

Renaşterea culturii şi artei

• Adoptarea Legii privind uniunile de creaţie şi a Legii privind statutul artistului, care să stimuleze 
activitatea de creaţie.

• Dezvoltarea infrastructurii  culturale şi susţinerea educaţiei artistice. Renovarea a 200 case de 
cultură pînă în 2013 şi transformarea lor în centre comunitare multifuncţionale.

• Dublarea pоnă la finele anului 2009 a salariilor lucrătorilor din domeniul culturii.
• Dublarea alocărilor din bugetul de stat pentru cultură.

Mediu natural sănătos

• Crearea infrastructurii pentru colectarea, prelucrarea şi reciclarea deşeurilor solide.
• Reabilitarea sistemului de diguri de protecţie afectat de inundaţiile din 2008 (cu alocarea unei 

treimi din bugetul Fondului Ecologic şi atragerea finanţărilor externe) şi realizarea altor acţiuni 
de prevenire a calamităţilor naturale.

• Extinderea suprafeţelor оmpădurite şi a altor categorii de vegetaţie forestieră pînă la 14% din 
suprafaţa totalăn a ţării. Crearea reţelei de parcuri naţionale.

• Realizarea măsurilor  de protecţie  şi  sporire a fertilităţii  solului  pentru reducerea suprafeţelor 
degradate de minim 2 ori: de la 878 mii ha la 439 mii ha.

Destinul Republicii Moldova este în mîinile cetăţenilor ei.
E timpul să aducem normalitatea în ţară.
Să dăm start înnoirii, să dăm VERDE PENTRU MOLDOVA!


