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Spre UE în cinci paşi cu o echipă de nota 10

Partidul Liberal Reformator optează pentru aplicarea egală a legilor, primatul proprietăţii private, 
libertatea iniţiativei individuale, concurenţă loială, protecţia socială echitabilă şi limitarea rolului 
statului la cel de garant al democraţiei, pluralismului şi asigurării statului de drept.

În viziunea PLR aderarea la UE este şansa noastră de viitor, care trebuie valorificată ca premiză 
a creşterii nivelului de bunăstare al cetăţenilor şi consolidării statului de drept. Pentru aceasta 
este nevoie de:

I. Administrare eficientă
II. Fortificarea securităţii statului

III. Asigurarea creşterii economice
IV. Reformarea marilor sisteme publice şi de infrastructură
V. Curăţenie în politică

I. Administrare eficientă

PLR  consideră  că  în  condiţii  de  austeritate  este  recomandată  raţionalizarea  cheltuielilor 
administrative,  redimensionarea guvernului  prin  diminuarea numărului  de  ministere  şi 
agenţii şi adaptarea lui la dimensiunile RM şi la situaţia demografică.

O administrare eficientă presupune  descentralizarea finanţelor publice şi separarea clară a 
competenţelor instituţiilor de elaborare a politicilor, implementare şi control. Nu este firesc 
ca ministerele care elaborează politici să aibă în subordine şi instituţii de control.

PLR  consideră  că  statul  trebuie  să-şi  îndeplinească  funcţia  publică  într-o  formulă 
partenerială, fie că e vorba de menţinerea unor atribuţii către sectorul privat, fie că e vorba de 
menţinerea unor atribuţii în sectorul public, dar cu gestionarea acestora prin management privat.

PLR  optează  pentru  creşterea  transparenţei  în  procesul  decizional şi  simplificarea 
procedurilor care pun în contact interesul public cu cel privat, în special în ce priveşte achiziţiile 
şi  licitaţiile  publice.  Interferenţa  dintre  interesul  public  şi  cel  privat  este  principala  zonă  de 
proliferare  a corupţiei.  De aceea  ea trebuie  bine delimitată  şi  eficient  reglementată,  aplicând 
proceduri  transparente, care apară cât mai bine interesul public şi aşează,  în acelaşi timp, pe 
poziţii de egalitate de şanse pe toţi posibilii parteneri din zona privată.



II. Fortificarea securităţii statului

Contextul geopolitic complicat din zonă reclamă o atitudine de maximă responsabilitate faţă de 
securitatea  statului,  care  trebuie,  în  viziunea  PLR,  abordată  integrat  cu  securitatea 
energetică  şi  securitatea  sectorului  financiar  bancar.  Pentru  a  scăpa  de  dependenţa  de  o 
singură sursă energetică ne propunem identificarea şi  implementarea alternativelor  energetice 
inclusiv ca o condiţie a libertăţii economice pentru RM.

Vrem să întărim sectorul financiar bancar, să prevenim şi să sancţionăm atacurile raider sau alte 
infracţiuni asupra băncilor noastre.

Partidul  Liberal  Reformator  optează pentru ca Republica Moldova să obţină calitatea de stat 
membru  al  NATO,  ca  şi  condiţie  indispensabilă  pentru  securitatea  economică  şi  militară, 
renunţarea la statutul de neutralitate şi retragerea armatei ruse de pe teritoriul RM.

Pentru a creşte siguranţa cetăţeanului  şi  securitatea statului  susţinem dezvoltarea unui sistem 
naţional de apărare robust, dar eficient.

III. Asigurarea creşterii economice

Ca partid liberal reformator susţinem  dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii care sunt 
suflul oricărei economii sănătoase şi premisă pentru dezvoltarea unei veritabile clase de mijloc.

Pentru a creşte competitivitatea trebuie să oferim condiţii pentru a creşte calitatea produselor şi 
serviciilor ca să poată concura pe piaţa europeană.

Avem nevoie de  asigurarea libertăţii  economice şi  a  fiscalităţii  prietenoase,  dar  eficiente 
pentru  întreprinzători,  angajatori  şi  angajaţi.  Filosofia  finanţelor  publice  este,  în  prezent,  în 
flagrantă contradicţie cu principiile dezvoltării economice sănătoase. În loc să acoperim găurile 
bugetare prin impozite tot mai mari, trebuie stimulată activitatea celor care sunt performanţi şi 
aşteaptă de la stat un semnal pozitiv.

O  prioritate  constantă  pentru  creşterea  economică,  în  viziunea  PLR,  este  industrializarea 
agriculturii şi stimularea progresului tehnico-ştiinţific.

IV. Reformarea marilor sisteme publice şi de infrastructură

Sistemul de educaţie: Obiectivul reformării sistemului educaţional este formarea unei resurse 
umane  competitive  prin  educaţie  permanentă.  Ne propunem recunoaşterea  valorii  şi  redarea 
demnităţii  cadrului  didactic,  dar şi  relansarea  educaţiei  pentru valori  morale,  civice,  estetice. 
Modernizarea  sistemului  educaţional  se va realiza  prin decongestionarea  planurilor  de studii, 
reforma curriculară, modernizarea sistemului de evaluare şi examene, reformarea învăţământului 
liceal.  PLR  optează  pentru  dezvoltarea  autonomiei  instituţionale  a  şcolilor  şi  consolidarea 
autonomieii universităţilor conform practicilor europene.

Sistemul de sănătate: Obiectivul strategic de dezvoltare a sistemului este asigurarea accesului 
universal la servicii medicale de suport, îngrijire şi tratament. Ne vom focusa pe consolidarea 
infrastructurii  şi  modernizarea  bazei  tehnico  materiale,  creşterea  numărului  de  medici  şi 
îmbunătăţirea  condiţiilor  de  salarizare,  restructurarea  sistemului  de asigurări  în  sănătate  prin 
renunţarea  la  monopolul  CNAM  şi  introducerea  sistemului  de  autoguvernare  a  fondurilor 
asigurărilor  obligatorii  în  sănătate,  eradicarea  plăţilor  neoficiale  din  sistemul  sănătăţii  şi 
îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii de sănătate.



Protecţia  socială:  PLR  îşi  propune  schimbarea  accentului  de  pe  asistenţa  individuală  pe 
protecţia  familiei;  dezvoltarea  capacităţilor  de  decizie  a  comunităţilor  cu  privire  la  propriile 
nevoi şi asistenţa acordată şi descentralizarea bugetelor aferente serviciilor sociale şi prestaţiilor 
financiare către autorităţile locale.

Realitatea din RM arată că sistemului redistributiv sacrifică nu numai generaţiile viitoare, dar şi 
cea actuală  care se zbate la limita  suportabilului.  De aceea se impune trecerea treptată  de la 
sistemul solidarităţii între generaţii la principiul contributivităţii.

Infrastructură:  Partidul  Liberal  Reformator  îşi  exprimă  opţiunea  de  a  reuni  sub  o  singură 
umbrelă  sectoarele  dezvoltării  regionale,  transporturile  şi  telecomunicaţiile.  Considerăm 
necesară  o  abordare  integrată,  având în  vedere  rolul  pe  care  cele  trei  politici  îl  pot  juca  în 
asigurarea coeziunii teritoriale, economice şi sociale, a dezvoltării durabile a RM. Totodată PLR 
consideră  vitală  dezvoltarea  acestor  domenii  într-o  coordonare  permanentă  şi  armonioasă  cu 
politicile de mediu pentru consolidarea echilibrului ecologic.

Reforma administrativă:  Partidul  Liberal  Reformator  consideră  absolut  necesară  regîndirea 
structurii teritoriale a Republicii Moldova şi continuarea descentralizării administrative care va 
duce la diminuarea dezechilibrelor regionale existente.

Procesul de transfer treptat al deciziei de la nivel central la nivel local trebuie să fie concomitent 
cu transferul sumelor necesare susţinerii acestui proces.

V. Curăţenie în politică

Partidul Liberal Reformator consideră ca este nevoie de asumarea fermă a despărţirii de trecutul 
comunist  şi  pledează  pentru  adoptarea  Legii  Lustraţiei şi  iniţierea  unui  proces  judiciar  la 
nivelul instanţelor naţionale împotriva crimelor regimului totalitar-comunist în rezultatul căruia 
sute de mii  de concetăţeni  de-ai  noştri  au pierit  în gulagurile  sovietice,  au fost  înfometaţi  şi 
supuşi unui genocid premeditat.

În perioada guvernării sale clanul Voronin a dezvoltat un stat mafiotic care a subminat justiţia, 
şi-a  subordonat  presa.  Guvernările  ulterioare  nu au avut  capacitatea  şi  dorinţa  să demonteze 
sistemul, să schimbe această stare de lucruri, să readucă statul la normalitate, ba dimpotrivă au 
capturat instituţiile statului, PG, CNA, CNI, CCA prin repartizare algoritmică şi le utilizează în 
scopul răfuielilor personale. La cinci ani de la instaurarea democraţiei asistăm în continuare la 
şantaj, presiuni, lovituri sub centură.

PLR  îşi  propune  deoligarhizarea  guvernării prin  scoaterea  instituţiilor  coercitive  de  sub 
incidenţa oligarhilor, reformarea justiţiei şi a procuraturii, eradicarea corupţiei.

Libertatea  presei este  o  valoare  liberală  cheie.  Vrem  eliberarea  presei  de  sub  presiunea 
intereselor oligarhice şi democratizarea spaţiului public.
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