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I. Priorităţile programului

Numai o guvernare coerentă, legitimă şi cu un mandat complet poate depăşi efectele crizei politice 
şi financiar-economice. Însă dezvoltarea socială-economică a societăţii, pe termen de lungă durată, 
nu poate  fi  realizată  în  lipsa unei  politici  eficiente  de tineret.  De aceea  soluţiile  la  problemele 
economice  şi  sociale  sunt  prezentate  în  acest  program  prin  prisma  intereselor  şi  necesităţilor 
tinerilor. Nu putem vorbi despre o economie performantă şi un nivel bun de trai, atâta timp cât 
această categorie de cetăţeni va fi ignorată şi lipsită de posibilităţi reale de afirmare în Republica 
Moldova. În acest context prioritare sunt următoarele obiective:

• soluţionarea crizei politice şi asigurarea funcţionării normale a instituţiilor statului;
• respectarea  libertăţilor  cetăţeneşti,  creşterea  calităţii  serviciilor  publice  şi  combaterea 

corupţiei;
• crearea condiţiilor favorabile pentru investitorii locali şi străini;
• dezvoltarea sectorului agroalimentar;
• dezvoltarea  regională  echilibrată  (dezvoltarea  întreprinderilor  mici  şi  mijlocii,  atragerea 

investiţiilor, transferul de tehnologie, îmbunătăţirea infrastructurii, îmbunătăţirea  domeniului 
sănătăţii şi educaţiei);

• promovarea unei politici externe echilibrate, în raport cu interesele naţionale şi economice ale 
ţării.

II. Reforma administraţiei, justiţiei şi a sistemului electoral

• asigurarea unei colaborări eficiente între Parlament şi Guvern;
• modificarea  sistemului  electoral  prin  combinarea  avantajelor  sistemului  proporţional  cu 

avantajele sistemului majoritar. Astfel cetăţenii vor putea să-şi aleagă candidaţi concreţi, iar 
raioanele şi municipiile vor fi reprezentate în Parlament;

• depolitizarea administraţiei publice, a modalităţii de numire a judecătorilor şi a procurorilor;  
• creşterea profesionalismului şi calităţii administraţiei publice;
• finanţarea sistemului judecătoresc şi asigurarea independenţei acestuia;
• lărgirea puterii administrative a organelor publice locale.

III. Dezvoltarea economiei

• atragerea investiţiilor în sectorul real al economiei;
• dezvoltarea  sectorului  energetic  (modernizarea  echipamentului  de producţie  şi  a  reţelei  de 

distribuţie  a  energiei,  restructurarea  sectorului  termoenergetic,  reabilitarea  termică  a 
clădirilor);

• crearea conexiunilor la reţelele internaţionale de gazificare;
• atragerea investiţiilor în reparaţia şi întreţinerea drumurilor;
• asigurarea garanţiilor pentru companiile noi şi întreprinderile mici şi mijlocii, aplicarea unui 

sistem de impozitare unic;
• susţinerea  prin  co-finanţare  a  iniţiativelor  migranţilor  dispuşi  să  se  întoarcă  şi  să  iniţieze 

afaceri în R. Moldova;
• dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale;
• creditarea preferenţială şi de lungă durată a producătorilor agricoli, tehnologizarea sectorului 

agricol, dezvoltarea comerţului agricol, dezvoltarea infrastructurii agricole;
• achitarea compensaţiilor de stat şi a subvenţiilor producătorilor agricoli, prin intermediul unui 

sistem obligatoriu de asigurări;



• crearea  unei  reţele  de  pieţe  regionale  engros  pentru  comercializarea  producţiei  agricole, 
construcţia instalaţiilor frigorifice moderne de păstrare a fructelor şi legumelor.

IV. Protecţia socială şi politicile de tineret

Educaţie

• asigurarea Universităţilor din Republica Moldova cu echipamentul necesar pentru pregătirea 
specialiştilor;

• utilizarea eficientă a resurselor proprii;
• separarea  procesului  de  administrare  a  studiilor,  de  cel  de  administrare  a  bugetului 

universităţilor;
• liberalizarea utilizării resurselor proprii pentru finanţarea procesului de studii;
• acordarea de credite pe termen lung pentru acoperirea taxei de studii în domeniile prioritare 

ale economiei RM;
• ajustarea programelor de studii la cerinţele pieţei muncii;
• formarea profesională a tinerilor în bază de cerere;
• elaborarea şi aplicarea programelor alternative de educaţie neformală pentru persoanale care 

nu au finalizat şcoala;
• elaborarea  unui  regulament  de  funcţionare  a  sistemului  de  co-finanţare  în  şcoli,  care  să 

prevadă  procedurile  de  susţinere  financiară  a  instituţiei  de  părinţi  şi  să  stabilească  suma 
donată;

• acordarea  de  credite  preferenţiale  tinerilor  antreprenori,  granturilor  pentru  co-finanţarea 
investiţiilor în capitalul fix al întreprinderilor mici şi mijlocii;

• promovarea studiilor informale (cursuri, training-uri), recunoaşterea acestora drept suficiente 
în cazul încadrării în câmpul muncii;

• dezvoltarea unei infrastructuri studenţeşti,  care să le ofere condiţii  bune de studii şi trai la 
preţuri accesibile; 

• dezvoltarea unei reţele de centre pentru tineret, care să satisfacă interesele tinerilor – sport, 
divertisment,  dezvoltarea  creativităţii  în  diverse  domenii  cultural-artistice  şi  mai  ales  în 
domeniul IT.

Angajarea şi antreprenoriatul

• stabilirea  regulior  clare  şi  obligatorii  privind  modul  de  angajare  a  tinerilor  specialişti, 
temeiurile  de  refuz  de  angajare,  precum şi  stabilirea  unei  proceduri  judiciare  simplificate 
pentru soluţionarea litigiilor ce ţin de ambele procese;

• stabilirea prin lege a cazurilor şi procedurilor speciale de concediere a tinerilor specialişti;
• crearea unui fond structural de stimulare a integrării tinerilor în piaţa muncii şi antreprenoriat, 

precum şi a unei agenţii de consultanţă şi ghidare în angajare în cîmpul muncii a tinerilor;
• suportul statului în procesul de desfăşurare a practicii în cadrul întreprinderilor private;
• susţinerea materială a tinerilor familii;
• promovarea programelor de mentori şi acordarea fondurilor start up  pentru business planurile 

propuse de tinerii antreprenori;
• crearea unei reţele de IMM-uri  ale tinerilor întreprinzători pe tot teritoriul ţării.

Sănătate şi sport

• promovarea educaţiei fizice ca parte componentă a dezvoltării personalităţii;
• crearea unui sistem de informare activă privind un mod de viaţă sănătos.


