Eurointegrare cu AMN la guvernare!
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Introducere
Într-un an de guvernare a Alianţei pentru Integrarea Europeană am reuşit să stopăm declinul şi să facem mai bine faţă greutăţilor crizei economice decât majoritatea
ţărilor din regiune – au fost şi sunt în continuare achitate cheltuielile de personal,
pensiile, indemnizaţiile, bursele şi alte prestaţii sociale către populaţie; se onorează
angajamentele aferente datoriei de stat interne şi externe – fiindcă am muncit mult
ca să reparăm greşelile fostei guvernări. Guvernul a reuşit normalizarea relaţiilor cu
partenerii externi de dezvoltare care s-a materializat într-o asistenţă financiară de 4
ori mai mare decât cea obţinută pe parcursul anului 2008 (785 mil. USD).
Punerea în aplicare a programului de guvernare elaborat şi promovat de Alianţa
Moldova Noastră va permite eliberarea potenţialului constructiv enorm pe care îl are
societatea noastră şi convertirea acestuia, pe parcursul unei perioade relativ scurte
de timp, într-o inegalabilă performanţă economică şi umană. Creşterea economică
medie preconizată pentru perioada 2011-2014 va constitui 9-14%, sursele de creștere
bazând-se pe suprapunerea principiului de raritate celui de utilitate, astfel încât în
decurs de patru ani valoarea Produsului Intern Brut şi veniturile populaţiei vor creşte
aproape de două ori.
Pentru a materializa viziunea sa de dezvoltare naţională, AMN va urmări pe parcursul guvernării sale atingerea prioritară a obiectivelor cheie. Realizarea acestora va
implica mobilizarea tuturor cetăţenilor şi asigurarea unei coeziuni naţionale sporite.
În acest fel, beneficiile de dezvoltare obţinute nu se vor limita doar la arealul capitalei
sau la segmente elitiste înguste, ci se vor propaga în toată ţara, iar oamenii - indiferent de etnie şi mediu de trai – vor fi cu adevărat mândri de faptul că sunt cetăţeni ai
unei ţări mici, dar dinamice şi ambiţioase.
1. Educaţie performantă pentru resurse umane competitive
2. O creştere economică accelerată
3. Eradicarea durabilă a sărăciei şi educarea unei societăţi solidare
4. Investiţii străine directe pentru recuperarea decalajelor tehnologice
5. Un cadru macroeconomic previzibil şi o politica fiscală ce ar combate
economia subterană
6. Politici industriale orientate spre inovaţii şi concurenţă
7. De la dezvoltarea agrară la dezvoltarea rurală şi regională
8. Triplul E: Economie Energetic Eficienţă
9. O naţiune sănătoasă şi puternică şi o ţară întinerită
10. În Uniunea Europeană fără corupţie
Scopul major al programului de guvernare este ca în 2014, după patru ani de guvernare, ţara noastră să devină membru asociat al UE şi să fie capabilă să iniţieze
negocierile de aderare la Uniunea Europeană.
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Creştere economică accelerată
Nivel de trai decent

yy Pentru a recupera decalajele faţă de nivelul
mediu de venituri european, AMN va crea
condiţiile necesare pentru asigurarea în perioada 2011-2014 a unei creşteri economice
medii de 9-14% anual.
yy Creşterea în sectorul agricol va accelera de
la +15% în 2010 la +19% în 2014 ca rezultat
al schimbării sistemului de subvenţionare,
majorării fondului de susţinere a agriculturii
la 0,5 miliarde lei, consolidării infrastructurii
fizice şi instituţionale necesare.
yy Industria va realiza o creştere a volumului de producţie, atingînd 17% în 2014.
Sectorul construcţiilor va realiza o rată de
creştere sustenabilă, ca urmare a investiţiilor majore plasate în sfera construcţiilor
cu destinaţia productivă, reconstrucţia drumurilor, reconstrucţia şi electrificarea căii ferate
şi menţinerea creşterii intense în sectorul rezidenţial prin punerea la punct a unor programe
ipotecare avantajoase.

yy Recuperarea decalajelor în dezvoltarea economică şi tehnologică faţă de ţările UE prin asigurarea atragerii în economia moldovenească a unui volum de investitii străine directe de 0,6-1,2
miliarde USD anual, aceasta fiind una din sursele principale de finanţare a crearii a 250 000 de
noi locuri de muncă.
yy Promovarea aplicării pe larg a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi educarea populaţiei
în utilizarea acestora, deoarece sunt o sursă importantă de creştere a competitivităţii şi productivităţii forţei de muncă şi un important factor de creştere economică.
yy Susţinerea dezvoltării sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, principalul generator de noi locuri de muncă, prin măsuri și instrumente precum credite fără dobîndă, acordarea de sprijin
finanaciar întreprinderilor pentru încurajarea angajării proaspeților absolvenți
yy Stimularea dezvoltării în mediul rural şi în regiunile periferice a afacerilor mici în domenii conexe
agriculturii va duce la atenuarea riscurilor economice cu care se confruntă populaţia rurală.
yy Implementarea parteneriatului public-privat în diverse domenii pentru asigurarea atragerii
de investiţii şi dezvoltării durabile a economiei.
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Agricultura şi Industria Alimentară
Salvarea Moldovei pe termen scurt

yy Crearea a cîte 4 Întreprinderi Industriale, în
fiecare localitate rurală pe parcursul perioadei 2011-2014 prin promovarea investiţiilor publice-private, iar guvernul va veni
cu min. 50% şi ţăranii (fermierii) cu 50% din
investiţia iniţială.
yy Sistemul de subvenţionare din agricultură
va acoperi 40% din costurile de procurare a
tractoarelor, tehnicii agricole, maşinilor şi utilajelor noi, construcţiilor noi de sere, înfiinţarea plantaţiilor multianuale horticole, etc.

yy Crearea Fondului de Promovare a exporturilor de produse agroalimentare. 60% din
capitalul primar al Fondului vor fi depuse
de către Guvern şi administrarea acestuia
va fi responsabilitatea instituţiei asociative
create în baza agenţilor privaţi producători, procesatori şi distribuitori ai produselor agricole.
yy Creşterea termenului de creditare in agricultura si industria alimentara până la 30 ani şi reducerea dobânzilor până la nivelul de 6-7% anual.
yy Reducerea decalajului de venituri ale locuitorilor rurali de la 60% din venitul mediu al locuitorilor urbani în 2009 până la 85% în 2014 şi majorarea ponderii veniturilor obţinute în formă
monetară de locuitorii rurali, de la 70% din total venituri în 2009 la 85% în 2014.
yy Vom stimula crearea fermelor familiale (20-60 ha) prin compensarea ratei dobînzii la creditele
pe un termen de nu mai puţin de 10 ani contractate de către ţărani pentru cumpărarea terenurilor agricole în satele de baştină.
yy Vom stimula activităţile economice eficiente anuale ale ţăranilor prin compensarea ratei dobânzii la creditele contractate de către ţărani.
yy Încurajarea creării centrelor comunitare sau zonale pentru colectarea, condiţionarea, păstrarea
şi comercializarea producţiei agricole în stare proaspătă sau congelată prin oferirea la preţ redus
a terenului din proprietatea publică a autorităţilor locale pentru construcţia Centrelor Agroalimentare Regionale.
yy Asigurarea unui sprijin special pentru tineretul din mediul rural, în vederea iniţierii afacerilor
noi, inclusiv prin îmbunătăţirea accesului la resurse financiare ieftine, acordare de granturi şi
facilităţi fiscale, acordarea unei prime de 8000 EURO pentru tinerii din mediul rural care înfiinţează afaceri în sectorul agro-alimentar, acordarea a 1000 de burse anual pentru tineri în scopul
perfecţionării la întreprinderile comerciale agricole din ţările europene.
yy Implementarea programului de susţinere a tinerilor specialişti din domeniul agro-alimentar stabiliţi în mediul rural prin acordarea de locuinţe şi a unei indemnizaţii unice pentru acomodare.
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Educaţia şi sprijinirea tinerilor
Şansa Moldovei pe termen lung

Pe termen lung, Moldova nu poate ieși din sărăcie fără un sistem de educație performant care să
genereze forță de muncă înalt calificată, care să favorizeze inovația și competitivitatea.
yy Majorarea cheltuielilor pentru educaţie de la 8% din PIB în 2009 la 10% din PIB către 2014.
yy Sporirea prestigiului social şi economic al profesiei de pedagog şi atragerea în domeniu a tinerilor talentaţi prin implementarea unui Sistem Special de Motivare a profesorilor. În acelaşi
scop, vor fi simplificate procedurile pentru atribuirea şi reconfirmarea gradului didactic.
yy Adoptarea noului Cod al Educaţiei şi aprobarea, în termene optime, al Concepţiei şi Strategiei
de dezvoltare a sistemului de învăţămînt
din Republica Moldova.
yy Continuarea simplificării Planului-cadru
de învăţămînt şi a curriculum-urilor şcolare. Elaborarea, cu ajutorul Fundaţiei Europene de Instruire (European Training
Foundation) a unui curriculum şi a unor
programe de studii moderne pentru sistemul de educaţie secundar profesională şi universitară.
yy Instituționalizarea metodelor şi tehnicilor
oferite de tehnologiile informaţionale şi de
comunicaţii în tot sistemul educaţional.
yy Implementarea Programului Specializat
„Matematică, Fizică, Chimie, Biologie”
în scopul utilizării eficiente a capitalului
uman pentru pregătirea specialiştilor
pentru un sector foarte dinamic Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii (TIC).
yy Promovarea extinderii educaţiei timpurii în fiecare localitate din ţară, a educaţiei incluzive şi
a celei extracurriculare, precum şi restructurarea sistemului de instruire iniţială şi continuă a
personalului didactic.
yy Reconceptualizarea învăţămîntului pedagogic şi motivarea tinerilor specialişti pentru a se
încadra în activitatea educaţională.
yy Dezvoltarea parteneriatului public – privat în organizarea învăţămîntului de toate nivelurile.
yy Revizuirea fundamentală a politicii naţionale de cercetare şi dezvoltare tehnologică, in cadrul
careia rolul central de producător de inovaţii şi rezultate tehnologice va reveni universităţilor,
în jurul cărora se vor forma clustere specializate de companii competitive care se vor baza în
dezvoltarea lor pe talentele academice şi rezultatele de cercetare universitare.
yy Instituirea unei scheme de susţinere a copiilor din familiile sărace prin acordarea unei indemnizaţii în valoare totală de 5000 euro în câteva tranşe până la absolvirea instituţiilor de învăţămînt.
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yy Lansarea programului naţional „Case pentru tinerele familii”, construite din resurse bugetare
şi vor implica preţuri de chirie sau credite pentru cumpărare sub nivelul pieţii.
yy Constituirea pe lângă fiecare instituţie secundar profesională şi superioară de învăţământ a
Consiliilor de Directori din care vor face parte şi reprezentanţii angajatorilor pentru a asigura
adaptarea programelor de învăţământ şi formare a deprinderilor practice la necesităţile reale
de pe piaţa muncii.
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Integrare Europeană
Direcţia principală a Politicii Externe

yy Intensificarea participării Republicii Moldova la iniţiativele economice şi sociale europene, pentru a demonstra voinţa şi capacitatea Republicii Moldova de a corespunde
criteriilor de aderare la UE.
yy Implementarea acquis-ul comunitar şi aplicarea procedurilor identice celor din capitolele de negociere pentru aderare la UE
şi semnarea unui acord de asociere cu UE
către 2012.

yy Integrarea armonioasă a culturii în procesul
educaţional pentru a stimula creativitatea
şi flexibilitatea gândirii, pregătind tinerele
generaţii pentru a activa într-o societate
bazată pe cunoştinţe.
yy În UE fără corupţie: îmbunătăţirea situaţiei Republicii Moldova în raitingul global al corupţiei realizat
de Transparency International, de la 2,9 în 2007 la 5,0 în 2014 (nivelul mediu al ţărilor central europene) prin dezvoltarea şi aplicarea totală a sistemului naţional de transfer cu utilizarea instrumentelor
şi modalităţilor de plată fără numerar utilizate în practica internaţională, în special a cardurilor bancare şi implementarea sistemului de plăţi prin intermediul telefonului mobil(mobile banking).
yy Semnarea acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv între Republica Moldova şi UE.
yy Urgentarea negocierilor în vederea eliminării regimului de vize cu UE.
yy Asigurarea autonomiei locale prin descentralizarea administrativă şi a finanţelor publice.
yy Promovarea unui parteneriat politic aprofundat cu România în vederea avansării procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.
yy Asigurarea controlului parlamentar asupra politicii externe, numirea ambasadorilor şi negocierile
privind conflictul transnistrean.
yy Intensificarea dialogului cu Ucraina prin participarea comună la iniţiativele europene şi regionale.
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yy Participarea plenară a Republicii Moldova la asigurarea păcii şi securităţii pe continentul european
şi la lupta globală împotriva terorismului.
yy Promovarea unor relaţii deschise şi de cooperare cu Federaţia Rusă, respectînd în totalitate interesele naţionale ale Republicii Moldova de integrare europeană.
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Solidaritate socială
Respect şi grijă faţă de cetăţeni

yy Majorarea pensiei lunare medii de la 50% din minimul de existenţă în 2009 la 100% în 2014 şi de la
20% din salariul mediu pe economie în 2009 la 35% din salariul mediu pe economie în 2014.
yy Asigurarea nivelului salariului minim pe economie şi în sfera bugetară nu mai mic decât nivelul
minimulului de existenţă
yy Înzestrarea instituţiilor medicale cu tehnologii moderne pentru depistarea precoce a maladiilor
congenitale, dotarea maternităţilor cu echipament performant, educaţia şi acordarea suportului
familiilor tinere.
yy AMN va implementa un program naţional de securitate alimentară, în care o componentă esenţială va reveni instruirii populaţiei şi alocării către persoanele cronic sărace, dar capabile de a face
agricultură, a inputurilor agricole pentru producerea unei cantități de produse agricole necesare
unei alimentații suficiente și corecte.
yy Implementarea Programului de lucrări publice pentru cetăţenii temporar neangajaţi
în câmpul muncii şi pentru cei care beneficiază de ajutor social.
yy Asigurarea accesului echitabil a populaţiei
la asistenţă medicală și cuprinderea mai
largă a populaţiei cu asigurări obligatorii
de asistenţă medicală de către stat, inclusiv
a mamelor, care îngrijesc copii pînă la vîrsta de 3 ani, neîncadrate în cîmpul muncii
yy Majorarea sumelor financiare destinate
pentru medicamentele compensate din
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă
medicală
yy Realizarea egalității autentice a femeii în
societate, crearea condițiilor favorabile
pentru realizarea posibilităților și capaciăților femeilor; încadrarea activă a femeilor în toate domeniile vieții economice și sociale, promovarea femeilor în posturi de conducere, apărarea socială a
femeilor și consolidarea familiei.
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