
Numai cu un an în urmă guvernarea ţării a fost preluată de către 
Alianţa pentru Integrare Europeană, dar şi acest răstimp a fost 
suficient pentru o dezamăgire totală. Fiecare zi din acest an a 
constituit o insultă, o palmă dată de către guvernarea alianţei 
celor care au sperat la un trai decent, la schimbări în bine, care au 
crezut în viitorul unei republici suverane, independente, în care sînt 
respectate supremaţia legii şi drepturile fundamentale. Au fost 
stopate programele sociale, au fost aduse prejudicii irecupera-
bile calităţii vieţii tuturor categoriilor de cetăţeni: de la pensionari 
pînă la studenţi şi copii. Republica Moldova s-a pomenit din nou 
într-o dependenţă înrobitoare faţă de creditele externe, al căror 
volum a crescut pe parcursul acestui an cu 40%. Agricultura este 
în faliment. Păşim într-un nou an fără buget aprobat şi cu mii 
de oameni victime ale inundaţiilor provocate, fără adăpost şi cu 
iluzii spulberate. Criminalii şi delicvenţii iarăşi au invadat satele 
şi oraşele noastre, devenind suportul de bază al actualei puteri.
Este cert că această guvernare s-a compromis şi timpul ei a 
expirat. Fiecare e conştient de faptul că Alianţa şi partidele con-
stituente nu mai sînt capabile şi nici nu mai au dreptul să conducă 
ţara. Poporul moldovenesc nu acceptă înjosirea, umilirea prin 
calificativul de popor învins, nu permite să fie lipsit de gloria trecu-
tului istoric precum şi aspiraţiile spre o viaţă mai bună. Republica 
Moldova nu mai are nici timp şi nici forţe pentru cedări şi eşecuri. 
A venit timpul să ne unim forţele, să demonstrăm că putem învin-
ge incertitudinea şi suspiciunile reciproce, că sîntem capabili să 
consolidăm toate forţele pozitive, active, constructive ale societă-
ţii, pentru a depăşi criza şi a construi în continuare un stat integru 
şi prosper. Fiecare cetăţean, fiecare familie are nevoie de victoria 
comună asupra scindării, sărăciei, degradării sociale şi trădării 
naţionale. Moldova nu mai poate accepta înfrîngerea. Din aceste 
considerente, astăzi noi declarăm cu toată certitudinea:

Moldova  
alege Victoria!

Criza acutizată de guvernarea neprofesionistă şi incapabilă, 
impune decizii urgente şi lucide, acţiuni prompte şi clare. Acestea 
pot fi oferite astăzi de către Partidul Comuniştilor din Republica 
Moldova, partid care a depăşit într-o manieră transparentă erorile 
şi greşelile comise, care a demonstrat pe parcursul a opt ani de 
guvernare că este capabil de a fi nu numai o forţă responsabilă, 
dar şi un sprijin moral pentru întreaga societate în timpuri de grea 
cumpănă  
şi de criză.
Partidul Comuniştilor, care a pregătit şi lansat o echipă tînără de 
profesionişti, cu siguranţă are destulă experienţă, susţinere politi-
că impunătoare pentru a conduce poporul Republicii Moldova spre 
multrîvnita victorie. Activitatea comună pentru depăşirea crizei 
şi modernizarea întregului sistem de relaţii social-economice din 
societatea noastră impun eforturi decisive, concentrate pe urmă-
toarele trei direcţii:
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Partidul nostru nu tinde spre o 
revanşă primitivă. Noi intenţionăm 
să venim la guvernare cu o echipă 

tînără de profesionişti, cu un potenţial 
enorm de idei noi şi constructive. 

Noi intenţionăm să venim la 
guvernare pentru a moderniza 
cu adevărat Moldova, pentru a 
consolida societatea, a depăşi 

stagnarea economică şi degradarea 
socială. Timp de un an, societatea 

moldovenească, ţara noastră au 
obosit să fie veşnic printre cei învinşi. 
Moldova, în sfîrşit, trebuie să înveţe 

să învingă.  

Vladimir Voronin,
Preşedintele Partidului Comuniştilor  

din Republica Moldova
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● Orientarea spre investiţii strategice şi complexe în domeniile 
social, umanitar, educaţional şi cultural în baza Planului naţional de 
dezvoltare umană.

● Restabilirea imediată a garanţiilor sociale anulate de către gu-
vernarea antipopulară din anii 2009—2010 (pentru tineri, familiile cu 
copii, veterani, pensionari, bugetari, militari şi alte categorii de popula-
ţie etc).

● Majorarea anuală cu minimum 15% a salariului mediu pe eco-
nomie pînă la un nivel care ar depăşi de cel puţin 3 ori minimul de 
existenţă;

● Asigurarea unui ritm de creştere a pensiilor cu cel puţin 17% 
anual. Implementarea unui nou mecanism de indexare a pensiilor 
de 2 ori pe an. Perfecţionarea mecanismului de calcul al pensiilor 
angajaţilor cu o activitate de muncă echivalentă, pensionaţi în diverse 
perioade de timp.

● Majorarea anuală a numărului de locuri finanţate de la bugetul 
de stat în instituţiile secundar profesional, mediu de specialitate şi 
superior, pornind de la necesităţile economiei naţionale. Restabilirea 
imediată a numărului de locuri finanţate de la buget în anii de studii 
2008—2009. Pînă în 2015 învăţămîntul de stat trebuie să fie gratuit 
în totalitate. Asigurarea accesului egal al copiilor şi tinerilor de toate 
etniile din ţară la învăţămînt de calitate.

● Asigurarea în fiecare localitate a accesului la servicii de îngrijire şi edu-
caţie pentru copii de vărsta preşcolară.

● Consolidarea sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii prin implemen-
tarea standardelor internaţionale moderne. Îmbunătăţirea calităţii 
asistenţei medicale primare şi specializate, renovarea şi modernizarea 
instituţiilor de sănătate de toate nivelele. Dezvoltarea continuă a medicinii 
asigurate, inclusiv prin extinderea pachetului de servicii şi a listei medica-
mentelor compensate. Consolidarea interacţiunii strategice şi a cooperării 
dintre stat şi societate în baza „Pactului în numele sănătăţii naţiunii”.

● Reabilitarea tuturor programelor de susţinere a tinerilor, anulate de 
către guvernare în perioada anilor 2009—2010. Lansarea şi implementarea 
noilor iniţiative orientate spre asigurarea accesului tinerilor la activităţi 
profesionale, ocupaţionale şi de dezvoltare a afacerilor proprii. Relansarea 
programului naţional de asigurare cu spaţiu locativ pentru tinerele familii.

● Garantarea protecţiei maternităţii, a copiilor şi a persoanelor în etate. 
Înlăturarea consecventă a obstacolelor pentru integrarea în societate a 
persoanelor cu disabilităţi.
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● Crearea de condiţii politice interne şi internaţionale care vor asigura 
independenţa Republicii Moldova conform standardelor şi libertăţilor euro-
pene, controlului civic al guvernării, dezvoltării identităţii naţionale moldo-
veneşti, de păstrare a diversităţii etnoculturale, precum şi de aderare la 
proiectele integraţioniste în cadrul CSI. Asigurarea raporturilor juridice 
echitabile dintre Republica Moldova şi România, consolidarea parteneriatu-
lui cu Ucraina şi a parteneriatului strategic cu Federaţia Rusă ca sarcină 
primordială a politicii externe a Republicii Moldova;

● Consolidarea statutului de neutralitate a Republicii Moldova. Crearea 
condiţiilor pentru realizarea integrităţii teritoriale şi a unităţii civice a 
ţării, susţinerea socială activă a locuitorilor regiunii Transnistrene şi inte-
grarea acesteia în spaţiul legal unic al Republicii Moldova;

● Instaurarea unei guvernări legale, principiale şi ferme întru eradicarea 
necruţătoare a corupţiei şi criminalităţii, asigurarea securităţii perso-
nale a cetăţeanului Republicii Moldova;

● Consolidarea poporului polietnic al Republicii Moldova pe principiile 
valorilor democratice, educării respectului faţă de propria istorie, faţă de 
tradiţii şi simbolica naţională multiseculară, în baza noilor stimulente de 
modernizare rapidă social-economică a ţării.
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● Modernizarea totală a infrastructurii Republicii Moldova în baza programelor 
naţionale de reabilitare şi construcţie a drumurilor, de gazificare, aprovizionare cu 
apă potabilă de calitate şi canalizare, de modernizare a reţelelor de comunicaţii;

● Modernizarea economică şi culturală a centrelor raionale conform strategiei 
de dezvoltare regională „40 de oraşe”. Realizarea politicilor de creare a parcurilor 
industriale şi tehnologice, a proiectelor comune euroregionale, menite să accelere-
ze dezvoltarea industrială.

● Majorarea de opt ori a volumului de investiţii în economia Moldovei şi asigu-
rarea politicii ocupaţionale prin crearea locurilor de muncă calificate. Intensificarea 
atragerii de capital în sectoarele economiei orientate spre export şi tehnologii 
avansate. Protejarea şi susţinerea producătorului autohton prin aplicarea unui 
sistem echilibrat de măsuri tarifare şi netarifare. Înlăturarea obstacolelor pentru 
exporturile producţiei autohtone spre pieţele de desfacere ale CSI şi majorarea 
volumului de exporturi spre UE şi ţările terţe. Perfecţionarea mecanismului de 
susţinere a mediului de afaceri, inclusiv prin menţinerea cotei zero a impozitului pe 
venit din activitatea de întreprinzător, minimum pînă în 2015.

● Crearea condiţiilor economice şi sociale direcţionate spre realizarea sarcinii 
„Viaţă confortabilă şi prestigioasă în satul moldovenesc”. Reluarea imediată 
a sistemului de subvenţionare şi perfecţionare a stimulentelor fiscale în agricul-
tură. Garantarea securităţii alimentare a Republicii Moldova. Continuarea politicilor 
de consolidare a terenurilor agricole şi de reutilare tehnologică a sectorului 
agrar. Stimularea formării unui sistem de achiziţionare, prelucrare şi comerciali-
zare a producţiei agricole autohtone.

● Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin extinderea terenurilor 
împădurite, crearea parcurilor naţionale şi rezervaţiilor naturale. Crearea unei 
infrastructuri moderne şi sigure de protecţie în caz de inundaţii şi alte cala-
mităţi naturale. Reabilitarea ecologică imediată a capitalei Republicii Moldova în 
baza tehnologiilor şi standardelor moderne. Salvarea rîului Nistru şi altor bazine 
acvatice.

● Asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova. Dezvoltarea surselor 
alternative de energie, regenerabile, bazate pe tehnologii ecologic pure şi eficiente 
din punct de vedere economic.
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Poporul moldovenesc nu acceptă înjosirea, umilirea prin calificativul de 
popor învins, nu permite să fie lipsit de gloria trecutului istoric precum şi de 
aspiraţiile spre o viaţă mai bună. Republica Moldova nu mai are nici timp 
şi nici forţe pentru cedări şi eşecuri. A venit timpul să ne unim forţele, să 
demonstrăm că putem învinge incertitudinea şi suspiciunile reciproce, că 
sîntem capabili să consolidăm toate forţele pozitive, active, constructive ale 
societăţii, pentru a depăşi criza şi a continua să construim un stat integru 
şi prosper. Fiecare cetăţean, fiecare familie are nevoie de victoria comună 
asupra scindării, sărăciei, degradării sociale şi trădării naţionale. Moldova nu 
mai poate accepta înfrîngerea. Din aceste considerente, astăzi noi declarăm 
cu toată certitudinea: 

Moldova alege Victoria!
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova este convins că 
poporul ţării noastre este capabil să realizeze aceste transfor-
mări. Noi nu avem timp pentru înfrîngeri şi cedări. Existenţa şi 
dezvoltarea ţării sînt condiţionate de Victoria noastră comună. 
A venit timpul să ne prindem de mîini într-un gest sublim de 
înfrăţire, pentru a ne identifica într-un tot întreg — Popor al 
Republicii Moldova.

Moldova 
alege 
Victoria!

www.pcrm.md
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