
Platforma electorală a Partidului Republican din Moldova
(Alegeri parlamentare 2010)

În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010, Partidul Republican 
se va ghida de următoarele principii, care vor sta la baza activităţii Partidului în perioada 2011-
2015:

Partidul Republican este un partid de centru-stînga, care activează pentru consolidarea statalităţii 
RM şi respectarea principiului neutralităţii, asigurării unui climat confortabil în societatea 
multietnică a Republicii Moldova.

• Politica regională. Cooperarea cu autorităţile locale şi participarea la dezvoltarea 
capacităţii administraţiei publice locale prin elaborarea de politici în ocuparea forţei de 
muncă ce vor viza în special generaţia tînără.

• Realizarea dezvoltării economice durabile prin optimizarea climatului de afaceri. 
Descentralizarea guvernării şi creşterea gradului de participarea a societăţii în luarea 
deciziilor privind activitatea statului.

• Integrarea Europeana. Consolidarea capacitaţilor instituţiilor RM de asigurare a 
progresului constant în preluarea standardelor europene şi implementarea lor. Semnarea 
Acordului de Asociere cu UE. Lansarea forului de cooperare regională între Moldova, 
Ucraina şi România pe subiectul integrării europene. 

• Perfecţionarea organelor de asigurare a ordinei publice şi securităţii.
• Politica externă. Dezvoltarea parteneriatului strategic cu Rusia, Ucraina şi dialogului 

continuu cu UE, România, SUA, China, Japonia, Turcia, Israel, statele arabe. Urmează sa 
fie realizate proiecte concrete în interesul ambelor părţi.

Aceste acţiuni nu vor reprezenta doar un scop în sine declarat formal ci vor fi realizate cu 
implicarea tuturor resurselor Partidului Republican, aplicînd principiul participării cît mai largi a 
populaţiei ţării.

În campania electorală, Partidul va lansa şi primele proiecte republicane:

• Invăţăm sa dezvoltam Republica (concurs dedicat studentilor din RM). Studenţii sunt 
invitaţi sa transmită propunerile lor de dezvoltare a ţării.

• Talentul Republican (identificarea şi oferirea susţinerii persoanelor talentate din RM)
• Parlamentul Moldovenilor de peste hotare (crearea unui format eficient de implicare a 

moldovenilor de peste hotare în procesul de elaborare a deciziilor în Republica Moldova)

Aceste proiecte sunt doar un început al unei ample activităţi a Partidului Republican care în baza 
necesităţilor identificate (în mod special la nivel local) va lansa şi realiza sistematic proiecte care 
vor asigura un progres în dezvoltarea Republicii.


