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Manifestul electoral al Partidului Democrat din Moldova

Prefa  ţa  

Au trecut aproape 20 de ani de la declararea independenţei. Ani în care cei mai mulţi 
dintre noi am avut mari speranţe. Am vrut educaţie mai bună, spitale mai moderne şi 
îngrijire atentă. Am vrut să avem salarii mai mari şi sprijin la bătrâneţe. Am vrut 
autostrăzi şi televiziune liberă, am vrut proprietate privată respectată. 

După  acesti 20 de ani noi astăzi traim, ca si in doua Moldove: una comunista, alta – 
anticomunista, o Moldova antiromaneasca, iar alta – antiruseasca. Am devenit 
prizonierii unei Moldove sarace si obijduite si a altei - bogate, arogante si straine 
spiritului nostru moldovenesc.

Partidul Democrat, noi toti, ca si majoritatea absoluta a cetatenilor dorim sa trăim intr-o 
singura Moldova. O Moldova libera, modernă si prosperă. O Moldova puternică si 
solidara, unde toti cetatenii, indiferent de provenienta etnica, se simt bine si confortabil. 
PDM se angajeaza astazi sa edifice o Moldova a bunăstării, în care să existe locuri de 
muncă bine plătite, unde se construiesc drumuri şi autostrăzi europene, functioneaza 
teatre, biblioteci, şcoli, spitale moderne. 

Partidul Democrat propune astazi tarii un nou proiect, o noua abordare a prezenturului 
si viitorului tarii noastre. Avem nevoie de unirea noastră cu noi înşine. Cele două 
Moldove trebuie să înceapă să fie una singură. Şi trebuie să devină o veritabila 
democratie europeana.  

Refacerea   î  ncrederii cetăţenilor Republicii Moldova în   
clasa politică – o prioritate a viitoarei guvernări
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Republica Moldova este în faţa unei decizii. Decizia de a schimba cursul acestei ţări, 
împreuna cu cetăţenii. Ce facem azi cu cei care nu ştiu dacă mai au mâine un loc de 
munca?  Ce  facem  cu  salariile  care  se  devalorizează  din  cauza  crizei  şi  din  cauza 
preţurilor care cresc? Ce facem cu pensionarii care se tem că vor trebui să muncească 
până la moarte? Ce facem cu tinerii care nu au unde să se angajeze, cu familiile care nu 
mai pot împrumuta pentru a-şi lua strictul necesar, sau cu agricultorii care nu mai sunt 
ajutaţi de nimeni? Ce facem cu cei care se tem să păşească pragul unui spital? Ce facem 
cu ai noştri concetăţenii blocaţi în Europa pentru că nu au loc de muncă, dar n-au nici 
curaj să se mai întoarcă în ţară? Ce le oferim acestor oameni? 

Le spunem adevărul.  Le  reîntoarcem încrederea  în  politicieni. Când  le-a  vorbit 
cineva sincer despre starea în care ne aflam? Avem nevoie de adevăr la fel de mult ca şi 
de soluţii anti-criza. Cetăţenii şi-au pierdut încrederea în politicienii care îi instigă şi, de 
aceea, nu mai vin la vot. Acum, în orice soluţie ar veni din partea politicienilor, lumea 
nu mai are încredere. Partidele ar putea să propună planuri făcute de super experţi. Nu-i 
vor ajuta.  Nimeni nu mai are speranţa că soluţiile pe care partidele le propun sunt utile 
oamenilor. Cu toţii ne-am obişnuit că, în spatele partidelor, să vedem interese ascunse, 
agende secrete, planuri şi înşelătorii. 

Partidul  Democrat  din  Moldova  vine  să  întoarcem  oamenilor  încrederea  în 
politicieni. Încrederea o restabilim prin următoarele acţiuni:

1. Spunem oamenilor adevărul. Despre crizele reale, despre soluţiile pe care le 
avem, despre ce avem de făcut. Nu îi minţim cu iluzii, nu le vindem poveşti 
ale unor realităţi paralele. 

2. Oprim scandalurile şi instituim o colaborare productivă între partide. 

3. Punem în aplicare un Plan de depăşire a crizei. Împreună cu profesionişti, cu 
oameni de calitate din toate partidele, cu specialişti care sunt capabili să ajute 
Moldova.  

4. Promovăm în funcţiile  publice oameni  care merita,  nu creditorii  partidelor. 
Statul  se  va reforma doar dacă e format  din oameni  profesionişti,  avansaţi 
pentru ceea ce ştiu şi ce pot, dar nu pentru apartenenţă politică.

Adevăruri care trebuie spuse:
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Primul adevăr: criza actuala nu se rezolva aşteptând să vina europenii, românii, 
ruşii sau Fondul Monetar Internaţional. Trebuie să înţelegem că problemele cauzate 
de criza globală în Moldova nu pot fi depăşite numai prin asistenţă străină. E nevoie de 
inteligenţă, voinţă şi disciplină. Să înţelegem că putem ieşi din criză în primul rind pe 
cont propriu fără a îndatora peste măsură viitoarele generaţii.

Al doilea adevăr: economia noastră este la pământ. Nu producem prea multe lucruri 
de calitate, locurile de munca nu sunt stabile, sistemul public este corupt, iar sistemul 
privat este fragil. Suferim cu toţii din cauza că, în timpul creşterii economice, nu s-a 
întărit sistemul economic şi nu s-a mărit productivitatea. Suntem în criză economică. 
Creşte numărul oamenilor care rămân fără serviciu. Falimentează companii din cauza 
crizei, iar statul riscă să încaseze tot mai puţini bani. Republica Moldova ii sperie pe 
investitori  cu incertitudinea mediului  de afaceri  şi  instabilitatea  politică.  Acesta  este 
punctul nostru de plecare. 

Al treilea adevăr: am ajuns aici pentru că ani de zile partidele ce au venit la putere 
şi-au abandonat electoratele. Alegerile au fost câştigate de partide, nu de alegători. 
Iar  toate  partidele  care  s-au  perindat  la  putere  au  fost  preocupate  de  rezolvarea 
problemelor de partid, a ambiţiilor de grup şi a problemelor de importanţă secundă, ceea 
ce a devenit o frână pentru economie şi disperare pentru societate. 

Al patrulea adevăr: nu va fi uşor sa ieşim din criza.  Întrebarea este dacă ne mai 
permitem încă 20 ani să trăim astfel? Ne permitem încă 20 ani de incertitudine politică? 
Întreprinderile  mai  pot  rezista  încă 20  ani  ca  cei  de  până  acum? Familiile  mai  pot 
suporta încă 20 ani fără speranţă? Pensionarii mai pot exista 5 ani cu venituri  mici?

Va fi dureros şi anevoios. Nu va promitem locuri de munca azi, sume de mii de euro 
pentru  cei  care  se  întorc  acasă,  salarii  cu  50%  mai  mari  sau  intrarea  in  Uniunea 
Europeana. Ca să aducem schimbarea , va spunem ca va fi greu. Dar va promitem că 
mereu vă vom spune adevărul. 

Încrederea o refăcem spunînd adevărul. Iar apoi trebuie să ne suflecăm mânecile şi 
să trecem la muncă. Economia moldovenească este dezechilibrată şi instabilă. Trebuie 
să-I dăm un alt suflu şi cale de dezvoltare.

Propuneri de ieşire din criză
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Am auzit până acum propuneri şi proiecte de ieşire din criza: modernizare prin 
integrare în spaţiul post-sovietic, unirea cu România,  etc.  Toate acestea nu scot 
ţara din criză. O adâncesc şi o aprofundează . Toate duc la adâncirea recesiunii şi la 
noi împrumuturi.  Câte mii  de euro trebuie să plătească fiecare cetăţean al Moldovei 
pentru a scoate acest stat din criză? Moldova nu trebuie să se îndatoreze pentru câteva 
generaţii de acum înainte. 

Planul Partidului Democrat pentru ieşirea din criză vizează următoarele măsuri:

1. Sprijin pentru cei cu venituri mici - prin legi care să îi ajute pe cei care au 
venituri  mici,  prin  mai  multe  garanţii  pentru  împrumuturi,  prin  ajustări 
salariale la rata inflaţiei, prin alocaţii mai generoase pentru cei care au în grijă 
copii sau bătrâni. Prin aporirea şi ajustarea simestrială a pensiilor - pensionarii 
nu sunt o povara, ci părinţii şi bunicii noştri, care trebuie ajutaţi şi sprijiniţi. 
Nu prin instigare, ci prin solidaritate dintre cei tineri si cei bătrâni, cei care au 
un loc de munca si cei care nu îl au, dintre înstăriţi şi sărăci. 

2. Alocarea  cu  adevărat  a  unui  procent  mare  din  PIB  pentru  investiţii 
publice. Acum, aceasta măsura e doar pe hârtie. În realitate, banii, atâţia câţi 
sunt,  trebuie  direcţionaţi  spre  spitale,  grădiniţe  şi  şcoli,  aziluri,  spre 
dezvoltarea infrastructurii la sate şi în orăşele , spre modernizarea vieţii la ţară. 

3. Protejarea şi sprijinirea celor care creează locuri de muncă. Cu facilităţi 
pentru firmele noi, cu birocraţie mai mica pentru cei care îşi deschid noi firme, 
cu facilităţi pentru cei care menţin oamenii în serviciu. Orice loc de muncă 
salvat ajută economia să-şi revină.

4. Optimizarea adevărată a cheltuielilor bugetare. Problema nu este doar în 
guvernaţi. Acolo o rezolvam relativ repede: un guvern mai mic, cu angajaţi 
competenţi. Problema adevărată e în restul sistemului. Cum este în spitale, de 
exemplu.  Cheltuielile  acolo  sunt  ineficiente.  Acolo  e  nevoie  de  un 
management mai înţelept şi de o transparenţă mai mare a fondurilor. Moldova 
are nevoie de un  Pact Naţional de Stabilitate şi de Creştere, care să facă 
reforma statului nu pe genunchi. Nu trebuie sa desfiinţăm posturi şi să dăm 
aiurea oamenii afară. Avem nevoie de şcoli, de spitale, de poliţişti pe strada, 
de judecători. Selectăm şi angajăm în baza unor criterii de professionalism şi 
competenţe şi în baza unui plan de dezvoltare. 

 Acţiunile enumerate sunt prevăzute pentru realizare pe termen scurt. Iar dacă ne facem 
bine treaba, dacă ne ţinem de cuvânt, putem discuta şi de planuri pe termen mediu şi 
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lung. Putem discuta cum revizuim Constituţia,  cum atragem mai eficient investitorii, 
cum dezvoltăm politica  externă.  Dar,  dacă nu ieşim din criză  şi  dacă nu recăpătăm 
încrederea oamenilor, a noastră a tuturor, în instituţiile statului, în preşedinte, în guvern, 
nu vom reuşi în toate celelate.

 Statalitatea Republicii Moldova
Partidul Democrat din Moldova se pronunţă ferm pentru consolidarea independenţei şi 
suveranităţii  Republicii  Moldova.  Dar  noi  înţelegem  această  consolidare  nu  prin 
mobilizarea  isterică  a  ”moldovenilor”  contra  ”duşmanilor”  (închipuiţi) ai  Moldovei, 
cum procedau, spre exemplu, comuniştii. Noi vedem fortificarea statalităţii ca un proces 
de transformare a Moldovei într-un stat bine orînduit, capabil să le ofere cetăţenilor săi 
servicii de calitate. Nimic altceva nu contribuie mai plenar la consolidarea statalităţii 
decît dorinţa propriilor cetăţeni de a trăi şi de a munci acasă.  

Statalitatea, independenţa şi  suveranitatea Republicii  Moldova va fi  în afara oricărui 
pericol nu atunci cînd vom înfrînge inamicii inventaţi, ci numai atunci cînd noi înşine 
vom transforma  Moldova  întrun  stat  contemporan,  european  cu  înalte  standarde  de 
viaţa. O altă cale de consolidare a statalităţii nu avem. Statalitatea este un examen care 
noi urmează să-l ţinem fiecare zi. Dacă vrem ordine şi  bunăstare în propria casă, în 
propria ţară, acest examen cotidian urmează să-l ţinem în fiecare zi cu brio. 

O nouă cultură de guvernare
Guvernarea  mai  rămîne  a  fi  contaminată  de  corupţie,  protecţionism  şi  nepotism. 
Sistemul de administrare publică este încă excesiv de birocratizat, netransparent şi nu 
oferă  servicii  de  calitate  cetăţenilor.  Lasă  de  dorit  procesul  de  comunicare  între 
autorităţi şi ceteaţean, nu se aplică pe deplin  posibilităţile tehnologiilor informaţionale. 
Nu este instuţionalizat un mechanism eficient  de consultare, în regim real,  a opiniei 
publice  pentru  elaborarea  de  politici  sau  de  apreciere  a  impactului  implementării 
acestora.  Deasemenea  mai  sunt  frecvente  cazurile  de  nerespectare  a  principiilor 
autonomiei locale, decizionale şi financiare.

Partidul  Democrat  vine să promoveze şi  să înscăuneze temeinic  în Moldova această 
nouă cultură de guvernare care este bazată pe două principii fundamentale:

- Efecte maxime cu resurse limitate;

- Guvernare participativă: cu oameni şi pentru oameni.
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Politica socială – prioritatea Nr. 1 PDM
La  baza  politicii  noastre  sociale  stau  ideile  formulate  în  AGENDA  SOCIALĂ 
PENTRU MOLDOVA lansată de Partidul Democrat în iunie 2010 scopul careia 
este  edificarea  în  R.Moldova  a  unei  Societăţi  a  Bunăstării de  tip  european, 
asigurarea unor standarde sociale de cea mai  înaltă calitate.  Noi nu urmarim numai 
problema puterii, ci ne asumăm rolul de a asigura o legatura intre stat si societate. 

Coeziunea internă a ţării se bazează în primul rând pe siguranţa cetăţeanului în ceea ce 
priveşte statutul lui social şi perspectivele de viitor.

Obiectivele pe care PDM şi le-a stabilit pentru implementare imediat după câştigarea 
alegerilor sunt următoarele:

I. Investiţii prioritare în învăţămînt, în viitorul economiei cunoştinţelor

-      optimizarea raportului dintre învăţămîntul de stat şi cel privat şi asigurarea 
accesului general la tioate nivelurile de învăţămînt;

-       ridicarea  prestigiului  profesiei  de  pedagog, sporirea  considerabilă  a 
nivelului de remunerarea a muncii cadrelor didactice;

-        utilarea sălilor de studii cu tehnică modernă; 

- modernizarea condiţiilor de trai în căminele studenţeşti; 

- reduceri de 25% pentru călătoriile în transportul public pentru studenţi;

-        garantarea autonomiei instituţiilor de învăţământ, 

II.  Modernizarea sistemului ocrotirii sănătăţii

- optimizarea  sistemului  de  asigurări  în  medicină,  facilitarea  accesului 
general la servicii medicale de calitate;

- reducerea preţurilor la medicamente prin elaborarea şi implementarea unei 
politici eficiente de formare a preţuriulor la medicamentele importate;

- oprimizarea  cheltuielilor  publice  din  domeniul  ocrotiurii  sănăţii  prin 
implantarea în sistem a unui menegement modern şi efficient;

- înzestrarea instituţiilor medicale cu utilaj medical performant;

- sporirea nivelului de remunerarea a muncii medicilor;
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- dezvoltarea domeniului de profilactică a maladiilor, propagarea unui mod 
sănptos de viaţă;

- lupta împotriva fumatului şi alcoolismului;

- asigurarea medicală din contul statului pentru mamele care nu sînt 
încadrate în cîmpul muncii şi îngrijesc copii pînă la 3 ani;

- asigurarea medicală din contul statului pentru persoanele care nu sînt 
încadrate în cîmpul muncii şi îngrijesc o persoană cu disabilităţi ţintuită la pat;

- acordarea  facilităţilor  la  procurarea  poliţei  de  asigurare  medicală  pentru 
persoanele de până la 30 de ani.

III. Ocrotirea maternităţii

- Majorarea cuantumuluiu indemnizaţiei unice la naştere pînă la 7 500  lei;

- Extinderea stagiului de cotizare (de muncă) pentru îngrijirea copiilor pînă 
la vîrsta de 7 ani, în lipsa accesului la îngrijire şi educaţie într-o instituţie 
preşcolară

IV. Asistenţă tinerilor

-       Scutirea de taxe de stat pentru înregistrarea primei căsătorii, acordarea unui 
ajutor material unic de 5000 de lei familiei tinere la căsătorie;

- Instituirea  ajutorului  pentru închirierea  spaţiilor  locative  pentru familiile 
tinere;

-        oferirea  granturilor  de  100.000  de  lei  pentru  susţinerea  tinerilor 
întreprinzători;

- implementarea  unui  sistem modern  de organizare  pentru toţi  studenţii  a 
practilor de licenţă;

- asigurarea  tinerilor  cu  locuri  de  muncă  după  absolvirea  instituţiei  de 
învăţămînt;

V. Incluziunea socială a persoanelor cu disabilităţi

-     implementarea prevederilor Convenţiei ONU pentru drepturile persoanelor 
cu  dezabilităţi,  eliminarea  tuturor  obstacolelor  pentru  incluziunea  activă  şi 
efectivă a acestor persoane în viaţa socială;

7



- asigurarea  efectivă  a  accesului  personelor  cu  disabilităţi  la  educaţie, 
eliminarea elementelro discriminatorii în educaţie;

- promovarea  politicilor  de  stimulare  a  angajării  în  cîmpul  muncii  a 
persoanelor cu disabilităţi;

- elaborarea,  adoptarea  şi  implementarea  fără  întîrziere  a  legii  privind 
serviciile sociale;

- deinstituţionalizarea persoanelor cu disabilităţi;

-  majorarea alocaţiei de îngrijire pentru invalizii de gradul I;

- includerea în stagiul de cotizare a perioadei de îngrijire a unui copil invalid, 
a unui invalid de gradul I şi a unei persoane ce a depăşit vîrsta de 75 de ani$

VI. Deinstituţionalizarea copiilor

- promovarea politicilor de deinstituţionalizare a copiilor;

- stimularea procesului de reîntegrarea a copilului în familia sa biologica;

- plasarea copiilor în familii foster sau instituţii de tip familial;

- dezvoltarea serviciului de asistenţi sociali si sistemului de servicii speciale 
acordate familiilor cu copii adoptivi.

VII. Pensiile 

- majorarea pensiilor anual cu cel puţin 25 %;

- ajustarea (indexarea) simestrială a pensiilor la cota inflaţiei.

Economia
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Partidul Democrat din Moldova consideră că prioritatea Guvernului pe plan 
economic constă în schimbarea vechiului model economic bazat pe exportul de 
oameni şi importul de produse pe unul nou, eficient, bazat pe investiţii, inovaţii şi 
exporturi de produse cu valoare adăugată sporită. Atragerea de investiţii, 
subvenţionarea ramurilor strategice ale economiei naţionale, modernizarea sectorului 
bancar şi facilitarea accesului la credite, oferirea unor facilităţi investitorilor străini şi 
naţionali care investesc în economia naţională, debirocratizarea instituţiilor statului – 
aceste acţiuni trebuie să întreprindă statul pentru a relansa economia. Un rol deosebit de 
important pentru dezvoltarea economiei naţionale îl are evitarea implicării iresponsabile 
şi ambiţioase a politicienilor în mersul firesc al lucrurilor, deoarece cunoaştem, spre 
exemplu, câte pierderi au suportat producătorii de vinuri sau exportatorii de produse 
pomi-viticole. 

În virtutea amplasării geografice favorabile, Moldova are o serie de oportunităţi 
investiţionale şi comerciale. Moldova se află la intersecţia Estului cu Vestul, ceea ce 
condiţionează relaţiile economico-comerciale atât cu Uniunea Europeană, cât şi cu 
Comunitatea Statelor Independente. O condiţie esenţială pentru dezvoltarea durabilă a 
Republicii Moldova este depăşirea situaţiei în care viaţa economică a ţării, cu un 
teritoriu restrâns, dar dens populat, este concentrată în capitală şi în câteva oraşe mari. 
Asigurarea accesului echitabil al cetăţenilor la servicii şi infrastructură de calitate, la 
resurse şi suport pentru desfăşurarea activităţilor economice poate fi obţinută doar prin 
conjugarea eforturilor autorităţilor publice centrale şi locale, sectorului public şi privat, 
societăţii civile. Aceasta presupune dezvoltarea echilibrată şi durabilă a tuturor loca-
lităţilor ţării, prin identificarea oportunităţilor şi posibilităţilor de realizare a priorităţilor 
de dezvoltare regională, printre care reabilitarea infrastructurii, dezvoltarea sectorului 
privat şi dezvoltarea pieţei forţei de muncă, asigurarea protecţiei mediului şi sporirea 
atractivităţii turistice.

Situaţia economică este principala cauză care duce la polarizarea societăţii şi îi 
plasează pe cetăţeni la două extreme: cei săraci sau cu venituri medii spre mici şi 
moldovenii cu venituri ridicate şi foarte ridicate. Aceasta polarizare este indicele 
dezastrului socio-economic, ea ne distruge ca ţară.

Republica Moldova nu trebuie să dezbine economic cetăţenii din interiorul ţării, 
aşa cum nu trebuie sa-şi permită să ignore din punct de vedere economic vecinii 
din Est şi Vest. În acest sens, o economie sănătoasă pe termen lung se poate realiza atât 
în parteneriat cu Uniunea Europeană, cât şi într-o bună cooperare cu Rusia. O direcţie 
nu o exclude pe cealaltă şi, în cazul Moldovei, anume orientarea relaţiilor şi copperarea 
efectivă în ambele direcţii îi pot garanta ţării noastre bunăstare şi stabilitate internă şi 
externă. Lucru care nu prea a reuşit guvernelor ce s-au perindat pe la conducerea ţării, şi 
din păcate, actualului guvern. Stilurile lor de agestiona economc Moldova fiind in fond 
asemănătoare: 
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* stilul de gestionare „loterie” a economiei, un stil care se aseamănă mai 
degrabă cu un joc de noroc şi nu cu un plan strategic. Acest mod de a guverna 
economic o ţară poate fi regăsit atât la comunişti, cât şi la AIE. Nu a existat un 
plan concret, bazat pe obiective şi evaluări periodice ale activităţii guvernului 
care, în cazul de neîndeplinire, să însemne demiterea unor miniştri sau chiar 
demisia guvernului. Pe viitor trebuie să impunem un astfel de stil de muncă 
guvernului, prin care executivul să aibă fixate încă din start anumite ţinte 
economice şi sociale

* stilul de “miopie politică” - o politică în urma căreia, guvernele se aseamănă. 
Ele s-au bazat în ascensiunea lor pe îndreptarea economiei Republicii Moldova 
exclusiv spre una din puterile vecine. Comuniştii pe bunele sale relaţii cu Rusia, 
iar actualul Guvern pe cele cu România şi Uniunea Europeană. În acelaşi timp, 
toate guvernele au ignorat sau provocat celălalt partener, urmările  aducînd daune, 
în primul rând, economiei moldoveneşti.  Partidul Democrat insistă asupra 
bunelor relaţii cu Estul şi Vestul. Altfel, economia ţării şi fiecare cetăţean 
beneficiar al roadelor acestei economii vor avea de suferit. Astăzi, nu poţi aplica 
în politica externă sau în relaţiile economice externe exclusivitatea, pentru că 
aceasta înseamnă a-i da cu o mână cetăţeanului un beneficiu, dar cu cealaltă a-i 
lua un alt serviciu. Când faci totalul, vezi că beneficiul câştigat nu îl depăşeşte pe 
cel pierdut şi ai ajuns de unde ai plecat, adică tot la sărăcie.

Este nevoie de un Consens naţional care să conţină direcţiile economice prioritare 
pentru Republica Moldova.

Direcţii economice prioritare:

- educaţia, ca principală sursă de specialişti care să ocupe funcţii 
importante în companiile care vor alege să îşi desfăşoare activitatea în 
Moldova.

- Infrastructura
- Energetica şi eficienţa energetic
- inovaţiile 
- agricultura bazată pe valoare adugată sporită
- infrastructura calităţii
- logistica industrial şi comercială
- promovarea parteneriatului public privat
- îmbunătăţirea mediului de afaceri.

Dezvoltarea economică a Republicii Moldova trebuie să pornească în primul rând din 
inima satului moldovenesc. Economia ţării noastre este cu precădere una bazată pe 
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produsele mediului rural, iar ţăranul trebuie învăţat cum să-şi vândă produsele şi cum să 
participe la o economie de piaţă adevărată.

Dezvoltarea economică în satul moldovenesc necesită în primul rând deblocarea 
pieţelor externe şi cu precădere a pieţei ruseşti. Nici un guvern responsabil nu trebuie să 
ignore faptul că Rusia este principalul stat care cumpără produse agricole moldoveneşti.

Povara fiscală decsurajează agenţii economici cinstiţi şi potenţialii investitori din 
străinătate. Trebuie sa vedem cum putem optimiza grila de impozitare pentru ca 
investitorii străini să fie atraşi să-şi amplaseze aici afacerile şi liniile de producţie. 
Totodată, cei care îşi plătesc taxele la timp trebuie motivaţi. Astfel, există garanţia că o 
bună parte din taxele datorate statului ajung în vistieria acestuia.

 Insuficienţa locurilor de muncă este un semnal alarmant pentru autorităţi. O viaţă 
economică activă, ar echivala cu o revitalizare a locurilor de muncă din această ţară. Iar 
mai multe locuri de muncă ar însemna sporirea veniturilor bugetare,  încasări îndreptate 
ulterior spre politici de stânga, spre pensii şi ajutoare sociale. Statul trebuie să susţină 
prin diverse forme şi instrumente crearea locurilor de muncă : facilitarea creării ÎMM, 
parcurile industrial şi Zonelor Economice Libere.

Munca la negru este un alt fenomen care, fără o rezolvare prioritară şi pe termen scurt, 
poate împinge ţara spre noi împrumuturi care să acopere deficitul bugetar . De 
asemenea, angajaţii la negru, prin faptul că nu contribuie la pensii, sunt privaţi de o 
bătrâneţe liniştită şi o pensie decent şi servicii sociale. Statul trebuie să se implice mai 
ferm, prin politici orientate spre cetăţean, controale corecte, reduceri de taxe, astfel încât 
să scoată la suprafaţă firmele care preferă achitarea neoficială, .

 Economia moldovenească trece prin criză şi pentru că nu s-a transformat într-o 
economie bazată pe cunoaştere. În trecut Moldova furniza “creiere” pentru URSS. 
Trebuie să conştientizăm importanţa consolidării şi modernizării educaţieii şi ştiinţei 
pentru crearea unei economie a Republici Moldova bazată pe cunoaştere, pe inovaţii, 
inteleigenţă, eficienţă şi dezvoltare durabilă. În acelaşi timp vom crea condiţi care ar fi 
attractive pentru tineri şi ar descuraja fenomenul exodului de cadre calificate.

 Vom depune cele mai mari eforturi pentru atingerea următoarelor obiective:

-        sporirea atractivităţii Republicii Moldova pentru investitorii străini;

-        crearea parcurilor industriale şi inovativ-tehnologice;

-       crearea condiţiilor pentru sporirea veniturilor şi angajării populaţieii în 
vărsta aptă de muncă;
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-        perfecţionarea mecanismului de subvenţionare în agricultură în vederea 
susţinerii producerii agricole. 

Agricultura
Produsele alimentare din Moldova sunt foarte scumpe, această realitate nu este 
acceptabilă şi  trebuie schimbată în cel mai scurt timp. 

Produsele alimentare sunt scumpe pentru că, pe traseul parcurs de ele de la producător 
la  consumatorul  final  intervin  mulţi  intermediari  care  cresc  preţul  într-un  mod 
artificial. Acest lucru face ca preţul produselor agricole să fie mic la producător şi mare 
pe  piaţă.  Soluţia  noastră  este  optimizarea  numărului  de  intermediary  şi  apropierea 
producătorului  de  consumatorul  final  prin  dezvolatrea  logisticii  comerciale  şi 
perfecţionarea cadrului de organizarea a comerţului şi stabilire a preţului.

Produsele  alimentare  sunt  scumpe  pentru  că  lucrările  agricole  sunt  costisitoare. 
Ţăranului îi este foarte greu să rămână cu un minim de profit în urma activităţii sale 
dacă  nu  scumpeşte  produsele.  Soluţia  este  ca  statul  să  subvenţioneze  o  parte  din 
costurile procesului de producţie, inclusiv prin atragerea în acest scop a unor programe 
europene.  Să  faciliteze  investiţii  în  tehnologii,  tehnică  pentru  sporirea  calităţii  , 
productivităţii  şi  reducerea  costurilor.  Crearea  infrastructurii  pentru  păstrarea  şi 
prelucrarea producţiei agricole.

Produsele alimentare sunt scumpe pentru că munca manuală a pământului este una grea, 
iar  utilajele agricole sunt scumpe. Soluţia este implicarea statului prin programe de 
susţinere pentru procurarea utilajului şi echipamentului agricol nou. De asemenea, statul 
trebuie să susţină asocierile între ţărani pentru facilitarea achiziţionării  utilajului agricol 
performant. 

Produsele alimentare sunt scumpe pentru că, pe traseul lor de la ţăran la consumator, 
lipsesc punctele de colectare a produselor agricole. Astfel, se lasă loc speculanţilor 
care, având la dispoziţie maşini cu care să transporte marfa, îi cresc artificial valoarea 
până la consumatorul final. Preţurile sunt din ce în ce mai scumpe cu cât distanţa în 
kilometri dintre producător şi consumator creşte. Soluţia este un Program Naţional de 
Colectare a Produselor Agricole, care să fie dezvoltat prin următoarele axe:

a. Puncte regionale de colectare a produselor agricole;
b. Implementarea unui sistem informatic centralizat de evidenţă a preţurilor 
(cu rol informativ);
c. Deschiderea/dezvoltarea unor pieţe angro în principalele centre urbane;
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d. Deschiderea  de  pieţe  volante  în  Chişinău  şi  alte  localităţi,  în  care 
agricultorii să vândă direct cumpărătorului final. 
e. Facilitarea  exportului  de  produse  agricole  şi  conectarea  directă  a 
producătorilor agricoli la peţele internaţionale.
f. Acordarea de sprijin financiar pentru susţinerea brăndurilor moldoveneşti

Este  absurd  ca  în  Republica  Moldova,  o  ţară  eminamente  agricolă,  preţul 
produselor  alimentare  să  fie  atât  de  ridicat.  Există  o  stare  generalizată  de 
neîncredere,  oportunism  şi  corupţie  care  face  ca  preţul  alimentelor  să  crească 
nejustificat. Într-o ţară cu mulţi producători agricoli, este inadmisibil ca unii cetăţeni să 
ducă  foame.  Statul trebuie să implementeze un sistem mult  mai strict  de control şi 
pedepsire a tuturor celor care speculează în vânzarea produselor agricole. 

Taxele trebuie reduse la toate produsele de bază. O astfel de reducere ar trebui să se 
reflecte asupra preţurilor finale ale produselor agricole. În cazul în care cineva este prins 
de către stat că speculează cu un anumit produs, acesta trebuie să fie atenţionat public.

Sistemul de creditare pentru agricultură este rigid şi costisitor. Guvernarea trebuie 
să vină cu noi programe de creditare a fermierilor atât pentru activităţi curente cât şi 
investiâionale pentru perioade medii şi lungi.

Agricultura Moldovei  are nevoie  şi  de o susţinere logistică puternică de care e 
lipsită în prezent.  Este necesar  de dezvoltat  un sistem de servicii  pentru susţinerea 
producătorilor agricoli, în special pentru susţinerea tinerilor fermieri în spaţiul rural.  

O  relansare  a  politicii  agricole  moldoveneşti  este  vitală  pentru  ca  această  ţară  să 
beneficieze  de  principalele  ei  resurse  naturale:  pământul  roditor  şi  oamenii  care 
muncesc acest pământ. 

Infrastructura rutieră
Construcţia autostrăzilor, ca necesitate stringentă pentru dezvoltarea economică şi 
îmbunătăţirea standardelor de viaţă. Drumurile sunt o precondiţie pentru dezvoltare 
economică,  facilitează  creşterea  turismului,  dar,  mai  ales  creează  locuri  de  muncă. 
Moldova trebuie unită cu Estul şi Vestul.

Promovarea  parteneriatului-public  privat  pentru  construcţia  de  autostrăzi, 
drumuri  naţionale  şi  locale sau  pentru  modernizarea  acestora.  Bugetul  Republicii 
Moldova  este  sub  presiune.  Unora  dintre  oameni  astfel  de  proiecte  li  se  pot  părea 
nerealiste. Parteneriatul public-privat este însă soluţia pentru a găsi resursele necesare.
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Dezvoltarea  infrastructurii  rutiere  atrage  după  sine  creşterea  altor  sectoare 
economice: materiale de construcţie, firme de construcţie, transportul comercial şamd. 
Dezvoltarea infrastructurii este una dintre căile de accelerare a prosperităţii în Republica 
Moldova.

Republica  Moldova  trebuie  să  îşi  propună  să  preia  cât  mai  mult  din  traficul 
comercial  Est-Vest  în  Europa.  Plasarea  Republicii  Moldova  la  graniţa  Uniunii 
Europene este un atu care trebuie utilizat la maximum. Atragerea acestui tip de trafic 
prin Republica Moldova înseamnă bani pentru moldoveni – taxe de transport. 

Este nevoie de un Pact naţional în vederea dezvoltării infrastructurii din Republica 
Moldova, la care să adere forţele politice şi societatea civilă. Acest Pact trebuie să 
cuprindă un set de principii, pe care toate partidele să şi le asume. Astfel, Republica 
Moldova va avea garanţia respectării pe termen lung a planurilor care ţin de dezvoltarea 
drumurilor. 

Proiectele de infrastructură trebuie bugetate multi-anual, astfel încât să se asigure 
permanent  fondurile  necesare  dezvoltării  acestora.  Republica  Moldova nu trebuie  să 
repete situaţia altor state, în care o guvernare a lansat un proiect, iar viitoare guvernare 
l-a blocat invocând lipsa de fonduri.  

Locuri de munca
Este bine cunoscută legătura dintre şomaj şi sărăcie, iar în Moldova se conturează o 
relaţie puternică între sărăcie, pe de o parte, şi proliferarea fenomenului şomajului şi 
migraţiune, pe de altă parte. 

Sărăcia în Moldova este în mare măsură un fenomen rural. Şomajul este mai ridicat 
în regiunile rurale (17% - primul trimestru al anului 2009, în mediul urban - 15 %), în 
timp ce migraţia provine mai ales din spaţiul rural şi cuprinde în mod special persoane 
tinere. 

Statul trebuie să fie responsabil faţă de cetăţeni. El trebuie să asigure acele condiţii care 
să faciliteze crearea de  locuri de muncă sigure şi bine plătite. Statul însuşi este un 
actor important care poate să ofere locuri de muncă prin dezvoltarea şi modernizarea 
serviciilor publice.

Regimul fiscal trebuie îmbunătăţit şi flexibilizat prin extinedrea bazei fiscal versus 
creşterii cotelor impozitelor, astfel încât el să genereze venituri bugetare mai mari, dar 
şi  mai  multe locuri de muncă.  Crearea unui mediu investiţional prielnic (stimulator) 
reprezintă o prioritate pentru Republica Moldova. Se impune o revizuire a Strategiei de 
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atragere  a  investiţiilor  şi  promovare  a  exporturilor  pentru  anii  2006-2015  în 
conformitate cu evoluţia economiei mondiale, aflată încă sub semnul crizei. 

Prea mulţi moldoveni îşi caută fericirea şi bunăstarea în afara graniţelor ţării. Este 
de datoria guvernanţilor că creeze cât mai rapid condiţii pentru ca aceştia să se întoarcă 
acasă. 

Cei  care  muncesc  în  agricultură trebuie  să-şi  recapete  demnitatea,  iar  munca  lor 
trebuie  să  fie  mai  bine  plătită.  Potenţialul  agricol  al  Republicii  Moldova trebuie 
valorificat mai mult astfel încât şi în acest domeniu să contribuie la sporirea gradului 
de ocupare. 

Educaţia continuă şi ocuparea deplină reprezintă principii de bază ale acţiunii politice 
viitoare. Statul Republica Moldova trebuie să investească în cetăţenii săi prin asigurarea 
de condiţii pentru educaţie de-a lungul vieţii şi prin orientarea şi corelarea şcolii cu piaţa 
muncii.  De  asemenea,  fiecare  moldovean  trebuie  să  aibă  dreptul  la  un  parcurs  de 
instruire profesională garantat.

Pensionarii si pensiile
Partidul Democrat din Moldova se pronunţă ferm împotriva creşterii vârstei de 
pensionare. În condiţiile în care media de viaţă din RM este net inferioară celei din 
ţările  europene  de  referinţă,  majorarea  vârstei  de  pensionare  ar  fi  o  formă  de 
discriminare şi o încălcare flagrantă a echităţii şi solidarităţii umane. 

Actualii pensionari şi-au făcut datoria faţă de stat şi societate: au muncit, au plătit taxe 
şi impozite, au contribuit la dezvoltarea ţării. Acum este rândul statului şi al societăţii să 
le  acorde  ceea  ce  merită: mai  mult  respect,  pensii  decente şi  bătrâneţe  frumoase. 
Majorarea fondurilor alocate de la buget pentru plata pensiilor este un act necesar, de 
responsabilitate (Pilonul I).

 Trebuie regândit rolul social al pensionarilor.  Pensionarea nu ar trebui să însemne 
ieşirea din tot ceea ce înseamnă activitate cu funcţie publică şi socială. Prin realizarea 
unor parteneriate  între instituţiile  publice şi  organizaţii  ale pensionarilor,  aceştia  din 
urmă pot fi implicaţi în diferite activităţi cu relevanţă pentru societate (Pilonul II).

 Situaţia în care dobândirea statutului de pensionar echivalează pentru mulţi moldoveni 
cu o condamnare  la  sărăcie  trebuie  eliminată. Pensionarii  trebuie să  fie  trataţi  cu 
demnitate, iar dreptul lor la un trai decent trebuie asumat şi asigurat de puterea politică 
(Pilonul III).
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 Este nevoie de o consolidare a sistemului de pensii şi de dezvoltarea Pilonilor II şi III. 
Aceştia  însă  îşi  vor  arăta  eficienţa  în  viitor.  În  prezent,  statul  trebuie  să  îşi  asume 
responsabilitatea pe care o are, oferind pensionarilor o viaţă lipsită de griji. Creşterea 
sustenabilă  a  pensiilor  presupune  o  sporire  a  numărului  de  contribuabili.  Aceasta 
înseamnă crearea de locuri de muncă, reducerea corupţiei şi a muncii la negru, atragerea 
de investiţii, reducerea birocraţiei şi o modernizare a sistemului fiscal.

Principalul  instrument  pentru  a  face  sistemul  de  pensionare  unul  sustenabil  ţine  de 
asigurarea unor condiţii pentru angajarea majorităţii populaţiei în câmpul muncii. 
Asigurarea tuturor cetăţenilor cu locuri de muncă bine plătite va face posibilă creşterea 
contribuţiei lor la fondul social şi, deci, se vor acumula rezervele necesare pentru ca 
statul să le plătească pensii. 

Reformarea  sistemului  de  pensionare  este  unul  din  obiectivele  prioritare  ale  PDM. 
Primii paşi în reformarea sistemului de pensionare a fost făcut, la iniţiativa PDM, prin 
reducerea pensiilor demnitarilor publici, care, de acum înainte, vor primi pensii precum 
majoritatea cetăţenilor. Pentru a preveni colapsul sistemului de pensionare naţional şi 
pentru a oferi cetăţenilor Moldovei garanţia unei bătrâneţi asigurate, Partidul Democrat 
din Moldova consideră necesar:

- investiţii masive şi reforme în piaţa muncii şi sistemul educaţional;

- creşterea ratei de angajare în câmpul muncii în rândul femeilor şi tinerilor;

- eliminarea oricăror forme de discriminare de pe piaţa muncii, persoanele în etate 
având libertatea deplină de a munci şi după atingerea vârstei de pensionare; 

- crearea de rezerve pentru fondul de pensii prin efort propriu nu trebuie în niciun 
caz să înlocuiască rolul pensiei publice. Este vital important să garantăm un minimum al 
pensiei,  prin  care  să  se  prevină riscul  trecerii  pensionarilor  în  categoria  persoanelor 
sărace;

- instituţiile statului trebuie să-şi focuseze activitatea pe creşterea calităţii vietii şi a 
stării de sănătate a populaţiei. Legătura dintre activitatea în câmpul muncii şi sănătate 
este  bine  cunoscută,  bunele  condiţii  de  muncă  reducând  riscurile  unei  îmbătrâniri 
precoce;

- trebuie să implementăm reforma sistemului de pensionare, bazat pe solidaritate şi 
echitate  socială  –  persoanele  care  au  primit  salarii  mici  să  nu  ajungă  în  categoria 
persoanelor la limita subzistenţei la bătrâneţe;

- la fel de important este asigurarea unei echităţi veritabile între bărbaţi şi femei, 
ţinând cont  de  oportunităţile  de  angajare  şi  diferenţele  de salarizare  între  bărbaţi  şi 
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femei. Femeile, de multe ori, primesc salarii mai mici, din care cauză, respectiv, femeile 
au pensii mai mici faţă de bărbaţi. Inegalităţile ce ţin de nivelul de salarizare trebuie să 
fie eliminate, eliminând, astfel, discriminarea gender în angajarea în câmpul muncii;

- PDM  promovează  reevaluarea  raportului  dintre  educaţie,  lucru  şi 
responsabilităţile de familie;

- educaţia nu va mai fi doar pentru tineri, ci şi persoanele în etate vor putea să-şi 
perfecţioneze cunoştinţele sau să îmbrăţişeze o nouă profesie;

- cetăţenii Republicii Moldova, care lucrează peste hotare, trebuie să beneficieze de 
asistenţă socială.

Moldova riscă serioase fisuri  sociale  în următorii  zece ani,  când se va confrunta cu 
problema integrării în sistemul de asigurare socială al Republicii Moldova a persoanelor 
care  au  muncit  „la  negru” peste  hotare.  În  majoritatea  cazurilor,  cetăţenii  plecaţi  la 
muncă în străinătate sunt lipsiţi de dreptul la o pensie în Moldova, deoarece nu plătesc 
contribuţiile asigurării sociale sau vor avea de plătit o perioadă scurtă după întoarcerea 
în ţară, dacă se vor angaja în câmpul muncii, pentru ca mai târziu să se pensioneze în 
baza legislaţiei interne. 

Partidul Democrat din Moldova consideră că, pentru a redresa situaţia, se impune la 
modul  imperativ  ca  statul  să  continue  practica  încheierii  de  acorduri  bilaterale  cu 
„statele-gazdă”  ale  cetăţenilor  Republicii  Moldova  privind  garanţiile  drepturilor  în 
domeniul asigurării cu pensii, aşa cum a fost făcut cu Grecia, Bulgaria, Portugalia etc. 

Justiţia 
Imposibilitatea de a obtine dreptatea, în primul rind în organele de justiţie ale Republicii 
Moldova este cea mai mare dezamăgire a acestui an de guvernare al Alianţei pentru 
Integrare Europeană. Reformarea justiţiei, dezrădăcinarea corupţiei, modernizarea 
sistemului judecătoresc  - toate acestea sunt imperative pentru ţara noastră, pentru 
viitoarea guvernare din care PDM va face parte. 

Partidul Democrat  îşi propune instituirea unui sistem judecătoresc modern, european, 
capabil să asigure o justiţe independentă, imparţială, funcţională şi transparentă.

Lupta împotriva corupţiei
Corupţia este principala piedică în calea bunăstării. Corupţia anulează egalitatea de 
şanse, oportunităţile de dezvoltare şi demnitatea . Ea este o problemă sistemică ce 
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blochează evoluţia societăţii în ansamblul. Caracatiţa corupţiei distruge statul Republica 
Moldova.

Este nevoie de un Consens Naţional de Luptă Împotriva Corupţiei. Lupta împotriva 
corupţiei  nu  se  duce  de  unul  sigur.  Ea  trebuie  să  fie  asumată  de  şeful  statului,  de 
legislativ si executiv şi  dusă de comun cu societatea civilă şi de actorii politici care 
doresc în mod sincer să distrugă acest „cancer” care macină societatea.

 Experienţa  altor  ţări  demonstrează  faptul  că  fenomenul  corupţiei  nu  poate  fi 
combătut doar prin metode represive, altfel spus „cu pistolul în mână». În acest sens 
PDM crede că miza în dezrădăcinarea corupţiei nu trebuie pusă doar pe CCCEC. 

Cele mai eficiente sunt eforturile prin care se schimbă mentalitatea întregii societăţi în 
raport  cu acest  fenomen vicios.  Mita  nu trebuie  să  mai  fie  un mijloc  acceptabil  de 
soluţionare a problemelor. 

Numai atunci când noi toţi vom considera că să dai mită nu este acceptabil, că 
problemele cu care ne confruntăm pot fi soluţionate şi altfel decât prin mituirea celor de 
care  depinde  soluţionarea  lor,  numai  atunci  vom  înregistra  succese  palpabile  în 
eliminarea acestui flagel social. 

O nouă cultură politică
PDM luptă cu vehemenţă pentru stoparea războiului  politic  din Moldova,  împotriva 
practicii  dăunătoare  de  nimicire  a  concurentului,  împotriva  dominării  învingătorului 
asupra celui învins, ignorării minorităţii şi a opoziţiei.

PDM pledează pentru cultura dialogului şi compromisului. Sunt o mulţime de probleme 
pe  care  le  putem soluţiona  doar  în  comun,  prin  aplecarea  urechii  la  toate  opiniile, 
inclusiv a opoziţiei.

Întru  realizarea  obiectivelor  comune  de  renaştere  a  Moldovei,  a  economiei,  sferei 
sociale, întru asigurarea condiţiilor decente de trai cetăţenilor, PDM face apel pentru 
renunţarea la egoismului uzurpator a liderilor.

Partidul Democrat, prin exemplul propriu, contribuie la formarea şi dezvoltarea noilor 
abordări  în  politică:  anume  PDM  insistă  asupra  unui  consens  politic  pe  marginea 
principalelor probleme ale Moldovei (nivelul de trai a populaţiei, corupţia, veniturile 
populaţiei, şomajul etc.) şi propune să lăsăm la o parte, pentru mai tîrziu, problemele 
secundare (limba, istoria etc). 

În decembrie anul trecut, PDM şi liderul său, Marian Lupu, au preferat să renunţe la 
postul de Preşedinte al ţării în favoarea fortificării unei coaliţii noi, stabile, proeuropene.
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Armonia   interetnică  
Partidul Democrat din Moldova nu-i divizează pe cetăţeni după criterii etnice. Pentru 
noi nu există «băştinaşi» şi «venetici». Toţi cetăţenii Moldovei, indifirent de originea 
lor etnică, sînt membri cu drepturi depline ai ”NAŢIUNII MOLDOVENEŞTI”. Partidul 
Democrat din Moldova este cel mai consecvent adept, promotor şi edificator al Naţiunii 
Politice Moldoveneşti, care îi uneşte pe oameni nu prin legături de sînge, ci prin cultură, 
cetăţenie şi scopuri comune. 

Partidul  Democrat  consideră  că  diversitatea  etnoculturală  a  Moldovei  reprezintă  un 
potenţial enorm de dezvoltare, PDM va susţine şi  va dezvolta pe toate căile această 
diversitate. Această diversitate reprezintă cea mai mare bogăţie şi valoare, prin aceasta 
noi sîntem interesanţi lumii. 

Politică externă
Partidul  Democrat  a  demonstrat  aptitudinea  sa  de  a  promova  un  curs  echilibrat  al 
politicii externe, optimal pentru ţară.

Partidul Democrat optează pentru menţinerea, în sfera politicii externe, a următoarelor 
principii  extrem  de  importante:  pragmatism  şi  deideologizarea  politicii  externe; 
menţinerea relaţiilor reciproc avantajoase cu toţi partenerii prin evidenţierea vectorului 
de  integrare  europeană;  neutralitate  stabilă  şi  lipsa  blocurilor  geopolitice;  transferul 
accentelor  pe  promovarea,  în  primul  rînd,  a  intereselor  economice  a  Moldovei,  a 
protejării intereselor cetăţenilor Moldovei aflaţi peste hotare. 

Anume PDM este în stare să realizeze sarcina principală a politicii externe – să asigure 
viitorul său european şi să asigure integrarea europeană a Moldovei, păstrînd, totodată, 
în deplină măsură, toate relaţiile de cooperare, existente în spaţiul postsovietic şi, în 
primul rînd, cu Rusia.

Partidul Democrat a reuşit să obţină susţinerea stabilă a celor mai influiente formaţiuni 
politice,  pe  plan  internaţional.  Acceptarea  PDM,  în  calitate  de  membru  cu  drepturi 
depline în Internaţionala  Socialistă  şi  semnarea unui acord de cooperare cu partidul 
«Единая Россия» - reprezintă cele mai elocvente exemple ale autorităţii înalte a PDM, 
ca formaţiune politică de orientare social-democrată.
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Existenţa unor asemenea relaţii de cooperare, crează premise clare că, în soluţionarea 
problemelor  şi  obiectivelor  fixate,  Partidul  Democrat  se  va  baza  pe  o  susţinere 
internaţională serioasă.

Uniunea Europeană

Aderarea la Uniunea Europeană este un proces de durată care reclamă determinare 
şi seriozitate din partea politicienilor care îşi asumă această responsabilitate.

Schimbările şi eforturile pe care aderarea la Uniunea Europeană le presupune nu sunt 
solicitări  gratuite,  ci  procese  prin  care  Moldova  trebuie  să  devină  un  stat  mai 
eficient şi mai puternic. Un stat capabil să facă faţă rigorilor europene.

Republica  Moldova  trebuie  să  înveţe  din  experienţa  statelor  care  au  aderat în 
ultimii ani la Uniunea Europeană pentru a valorifica succesul şi mai ales a învăţa din 
greşelile lor.

Pentru  Partidul  Democrat  integrarea  europeană  înseamnă  modernizare 
multidimensională şi complexă a Republicii Moldova, transformarea Moldovei  întro 
veritabilă  democraţie  europoeană.  Integrarea  europeană  este  nimic  altceva  decît 
aducerea Europei la noi acasă. A venit timpul să ne simţim îm ţara noastră ca în Europa. 

Alături  de creşterea indicilor economici  şi  a bunăstării,  pentru R.Moldova integrarea 
europeană  mai  este  şi  o  cale  care  poate  reuni  cetăţenii  RM,  de  diferite  etnii  şi 
confesiuni,  ceea ce va contribui la eliminarea tensiunilor din societatea noastră şi va 
oferi  un  suport  temeinic  integrităţii  teritoriale  a  ţării.  Partidul  Democrat  este  un 
promotor consecvent al integrării europene a Republicii Moldova. 

Relaţiile cu Rusia
Partidul  Democrat  din  Moldova  este  adeptul  ideii  că  Federaţia  Rusă  este  un 
partener  internaţional  strategic  al  ţării  noastre.  Între  aspiraţiile  europene  ale 
Republicii  Moldova şi  activitatea  sa  în cadrul  Comunităţii  Statelor  Independente  nu 
există  nicio  contradicţie.  Atât  în  cadrul  CSI,  cât  şi  pe  dimensiunea  bilateralei  cu 
Federaţia Rusă relaţia ar trebui să fie una pragmatică, bazată pe interese comune. 

Găsirea  unui  echilibru  între  interesele  noastre  şi  celor  ale  Federaţiei  Ruse  este  un 
important  obiectiv  al  diplomaţiei  moldoveneşti.  Este  foarte  important  să  avem  cu 
Federaţia Rusă un dialog bazat pe încredere, un dialog care să ne permită să creăm un 
cadru  benefic  pentru  investiţii  mutuale,  relaţii  economice  şi  comerciale  reciproc 
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avantajoase. Pentru obţinerea condiţiilor necesare creării sistemului de protecţie socială 
migranţilor economici. 

Dincolo  de  acest  lucru,  Rusia  este  un  actor  important  în  problema  conflictului 
transnistrean.  Este  important  să  discutăm,  să  aducem  argumente  prin  care  să 
demonstrăm că soluţionarea definitivă pe calea propusă de Chişinău este una benefică şi 
reciproc  avantajoasă,  corespunde  intereselor  populaţiei  de  pe  ambele  maluri  ale 
Nistrului. 

Relaţiile cu Romania
Relaţiile  cu  vecinii  trebuie  să  fie  fundamentate  temeinic,  în  baza  unor  interese 
sănătoase, fără a oscila de la o guvernare la alta. Relaţiile bilaterale trebuie să aibă la 
bază promovarea intereselor naţionale ale Republicii Moldova, fără a fi admise derapări 
de la  normele  consfinţite  în  Constituţie  sau  anumite  cedări  de conjunctură.  Agenda 
relaţiilor  dintre României şi Republica Moldova trebuie să fie foarte transparentă,  şi 
bazată pe înceredere reciprocă. Este cert că România poate să ajute la apropierea R. 
Moldova de UE, dar fără ca acest efort să alimenteze ambiţiile legate de proiecte ce ţin 
de trecutul istoric.  

Realţiile Repoublicii Moldova cu România trebuie să fie bazate pe principia de egalitate 
şi  reciprocitate.   PDM  consideră  că  semnarea  tratatelor  politic  şi  de  frontieră  ar 
consolida relaţiile dintre Moldova şi România şi ar elimina gîndul unei agende ascunse. 

Neutralitatea Republicii Moldova
Partidul Democrat din Moldova este convins că  Republica Moldova nu trebuie să-şi 
caute prieteni externi doar în detrimentul cuiva, deoarece numai bunele relaţii cu toţi 
partenerii externi oferă Republicii Moldova posibilitatea de a se afirma în calitate de 
participant activ şi de încredere al dialogului politic internaţional. 

PDM  consideră  că  neutralitatea  Republicii  Moldova  nu  este  pur  şi  simplu  o 
obligaţie constituţională, care drept consecinţă juridică nu poate fi decât respectată, ci 
reprezintă  şi  o  necesitate  în  contextul  identificării  unei  soluţii  paşnice  durabile,  în 
interesul cetăţenilor Republicii Moldova şi a diferendului transnistrean. Dorinţa de a trăi 
într-o ţară reîntregită, fără prezenţă militară străină, nu poate fi realizată, ţinând cont de 
realităţile geopolitice regionale şi politice interne, decât prin menţinerea, consolidarea şi 
recunoaşterea internaţională a statutului de neutralitate a Republicii Moldova.
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S  ecuritatea şi apărarea statului  
 Astăzi în condiţiile existenţei unor procese complexe din domeniul securităţii regionale 
si globale şi în absenţa unor ferme garanţii externe de securitate a Republicii Moldova, 
problemele  ce  ţin  de  domeniul  securităţii  şi  apărării  statului  vor  figura  pe  agenda 
prioritară a partidului.

Reformarea  comprehensivă a  întregului  domeniu  de  apărare  va  stopa  degradarea 
Forţelor Armate şi va asigura crearea unui sistem robust, eficient si instituţionalizat cu o 
asigurare socială garantată a militarilor.

Principiul de neutralitate a statului Republica Moldova presupune masuri de incredere şi 
imbunătăţire  a  cooperării  cu  toţi  partenerii  internaţionali  şi  nu  exclude  pariciparea 
legitimă a Armatei Naţionale cu subunităti militare in operaţiuni de menţinere a păcii. 

Scopul principal al  PDM in reforma forţelor armate este:    armată profesionistă şi 
serviciu militar benevol!

Transnistria

Republica Moldova nu va accepta nici o soluţie care să desconsidere independenţa 
şi  suveranitatea  ei.  Noi  promovăm  identificarea  soluţiei  politice  a  conflictului 
transnistrean,  în  cadrul  susţinerii  depline  a  integrităţii  teritoriale  şi  suveranităţii 
R.Moldova. Discuţiile şi colaborarea în cadrul procesului de negocieri în formatul de 
”5+2” (Republica Moldova, Transnistria, Rusia, Ucraina, OSCE plus UE şi SUA, 
ca observatori) sunt capabile să accelereze obţinerea unei durabile reglementări 
politice pe Nistru. 

PDM consideră că soluţionarea viabila a diferendului transnistrean nu poate avea 
loc  fără  democratizarea  şi  europenizarea  Republicii  Moldova. Pentru  a  facilita 
reîntregirea ţării, malul drept al Nistrului trebuie să devină atractiv pentru malul stâng, 
din punct de vedere economic, politic, social şi cultural. Pentru aceasta, Guvernul de la 
Chişinău trebuie sa asigure în mod necondiţionat respectarea standardelor democratice, 
europene,  în  dreapta  Nistrului,  ceea ce  ar  permite  promovarea  valorile  democratice, 
independenţa mass media şi supremaţia legii în raionale de est ale Republicii Moldova. 
Autorităţile  de  la  Chişinău  trebuie  să  relanseze  economia  naţională,  să  asigure 
cetăţenilor standarde de viaţă înalte,  locuri  de muncă bine plătite etc.  În acest  mod, 
Chişinăul  şi  ideea  de  reunificare  a  ţării  vor  deveni  atractive  şi  pentru  cetăţenii  din 
regiunile de est ale R.Moldova, iar voinţa poporului are capacitatea de a înlătura mult 
mai multe piedici decât oricare altă soluţie. 
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Partidul  Democrat  din  Moldova  reiterează  faptul  că  neutralitatea  Republicii 
Moldova este o necesitate în contextul identificării unei soluţii paşnice, durabile a 
diferendului  transnistrean, în  interesul  tuturor  cetăţenilor  Republicii  Moldova. 
Dorinţa  de  a  trăi  într-o  ţară  reîntregită,  fără  prezenţă  militară  străină,  nu  poate  fi 
realizată, ţinând cont de realităţile geopolitice regionale şi politice interne, decât prin 
menţinerea,  consolidarea şi  recunoaşterea internaţională a statutului  de neutralitate  a 
Republicii Moldova.

Trecutul comunist
Trecutul comunist nu trebuie să determine viitorul Republicii Moldova. Este de datoria 
politicienilor responsabili să construiască un viitor mai bun pentru moldoveni.

Moldovenii se confruntă astăzi cu sărăcia şi cu problemele economice nu pentru că nu 
mai trăiesc în comunism, ci pentru că politicienii moldoveni care au condus ţara de la 
câştigarea  independenţei  până  în  prezent  nu  au  reuşit  să  valorifice  la  maxim 
posibilităţile şi oportunităţile economice oferite de contextul internaţional existent. 

Trecutul comunist nu trebuie să devină unitatea de măsură a succesului sau a dezvoltării 
Republicii Moldova. Prosperitatea poate fi câştigată de o conducere înţeleaptă şi ea 
poate depăşi nivelul înregistrat în perioada comunistă.

NB: Acest  document  este  baza,  proiectul  Programului  de  guvernare  al  Partidului  Democrat.  Un  
Program asupra  definirii  căruia  muncesc  grupuri  speciale  de  experţi  pe  domenii.  Manifestul  nu  
acoperă toate domeniile de activitate a unui partid. Toate domeniile de activitate într-o formă amplă,  
desfăşurătă se vor găsi reflectarea în Programul de guvernare al  PDM. Partidul Democrat aşteaptă  
sugestii şi propuneri din partea membrilor săi, reprezentanţilor sectorului neguvernamental, mediului  
de afaceri,  cercurilor academice şi  altora pentru a le studia şi a le incorpora în textul  viitorului  
Program de guvernare. 
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