
Alegeri parlamentare în Moldova
din 30 noiembrie 2014

PLATFORMA ELECTORALĂ
A PARTIDULUI POLITIC "PENTRU NEAM ŞI ŢARA"

Deşteaptă-te MOLDOVA

Pe  segmentul  politicii  interne  a  Statului  Partidul  politic  pentru  Neam  si  Tara  isi  propune 
urmatoarele obiective strategice:

1. In domeniul economiei nationale:

• elaborarea si implementarea Programului National de reformare si dezvoltare prioritara, 
inclusiv prin stabilirea si declararea ramurilor strategice ale economiei nationale, cum ar 
fi,  sectorul agroindustrial, sporirea, dezvoltarea si inzestrarea moderna a fabricilor de 
procesare, pastrare si prelucrare a produselor agroalimentare, etc.;

• in  industrie -  sporirea  numarului  intreprinderilor  din  ramura  industriei  usoare, 
deschiderea fabricilor de asamblare si a altor intreprinderi noi, care necesita un numar 
sporit al fortelor de munca;

• orientarea dezvoltarii economiei nationale pe baza intreprinderilor mici si mijlocii:
• implimentarea  in  mod  de  urgenta  a  standardelor  internationale  de  calitate  in  scopul 

sporirii competitivitatii productiei autohtone;
• elaborarea si realizarea in practica a Strategiei Nationale in vederea diversificarii pietelor 

de desfacere a produselor moldovenesti;
• elaborarea  unui  sistem  regulatoriu  a  volumului  productiei  si  a  preturilor  minime  a 

productiei strategice pe piata interna;
• vom  crea  un  mediu  investitional  favorabil  pentru  a  spori  atragerea  investitiilor  in 

economia tarii si a remitentelor conationalilor care muncesc peste hotare.

2. In domeniul invatamintului:

• cresterea alocarilor bugetare pentru invatamint pina la 7% din P.I.B. in urmatorii 10 ani;
• asigurarea unui statut profesional si social inalt tuturor cadrelor didactice prin cresterea 

salariilor  de functie  de 1,5 ori  fata  de salariul  mediu pe economie si  asigurarea unui 
profesor cu norme didactice de 14-16 ore;

• crearea  unui  sistem viabil  de  formare  continua  a  cadrului  didactic  si  de  evaluare  a 
performantelor;

• deschiderea scolilor primare in fiecare localitate a tarii unde exista un numar suficient de 
elevi;

• concretizarea obiectelor de baza si celor optionale pentru a reduce considerabil sarcinile 
stabilite pentru un elev.

1



3. In domeniul medicinii si asigurarilor obligatorii in medicina:

• micsorarea  primei  de  asigurare  obligatorie  in  medicina  pina  la  marimea  unui  salariu 
minim pe economie;

• lichidarea  ca  ineficienta  a  Agentiei  medicamentului  cu  delegarea  functiilor  acestei 
Ministerului Sanatatii;

• cresterea considerabila a spectrului si calitatii serviciilor medicale mai ales in institutiile 
medicale de nivelul I - raionale, de sector, etc.;

• scaderea nivelului coruptional in rindul angajatilor in medicina pina la limita acceptabila 
in societate.

4. In domeniul reformarii justitiei si organelor de drept:

• asigurarea  independentei  justitiei  si  a  organelor  de  drept  prin  neadmiterea  partajarii 
functiilor  de conducere a acestor  institutii  ale  statului  intre  partidele  politice  aflate  la 
guvernare;

• demilitarizarea  organelor  procuraturii  cu trecerea  acestui  organ in  cadrul  Ministerului 
Justitiei cu statutul de organ de urmarire penala si sustinere a acuzarii de stat;

• crearea in cadrul Consiliului  Superior al  Magistraturii  a unei comisii  speciale  privind 
expertizarea sentintelor, hotaririlor judecatoresti abuzive si ilegale cu remiterea dosarelor 
spre rejudecare in ordine de revizuire;

• atragerea  la  raspundere  penala,  administrativa  si  materiala  a  magistratilor  care  prin 
hotaririle  judecatoresti  ilegale  si/sau  abuzive  adoptate  au  adus  prejudicii  in  proportii 
considerabile si deosebit de mari statului, precum si partilor in proces;

• eliminarea fenomenului coruptiei, a protectionismului si numirii pe criterii de rudenie, de 
atasamente politice  a angajatilor din sistemul judecatoresc,  procuratura si  organele de 
drept.

5. In domeniul asigurarii integritatii teritoriale si intaririi securitatii statului:

• reglementarea conflictului transnistrean numai pe cale pasnica;
• schimbarea  formatului  fortelor  de  mentinere  a  pacii  pe  segmentul  transnistrean  din 

militare in misiune politieneasca internationala;
• atragerea de-facto la raspundere penala a persoanelor care indeamna la separatism si/sau 

atenteaza la integritatea teritoriala si independenta tarii.

6. In domeniul protectiei sociale:

• vom asigura ca pensia minima a cetatenilor sa nu fie mai mica decit costul cosului minim 
de consum si vom pleda pentru majorarea cu 3% a pensiei pentru fiecare an lucrat peste 
virsta de pensionare;

• vom pleda pentru majorarea indemnizatiilor la nasterea copilului de la 1000 euro pina la 
10 000 euro la nasterea si cresterea mai multor copii;

• vom elabora si implementa Programul National de asigurare a populatiei dezavantajate cu 
locuinte sociale;

• vom acorda inlesniri fiscale substantiale tinerilor care vor infiinta intreprinderi si vor crea 
locuri noi de munca si la incadrarea lamunca in mediul rural.
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Pe  segmentul  politicii  externe  a  Statului  Partidul  politic  pentru  Neam  si  Tara  isi  propune 
urmatoarele obiective strategice:

• aderarea la Uniunea Europeana;
• retragerea trupelor militare a Federatiei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova;
• promovarea unei politici de parteneriat cu NATO si participarea la actiunile de mentinere 

a pacii in regiunile post-conflict militar, instruirea cadrelor militare in cadrul programelor 
Aliantei  Nord-Atlantice,  ridicarea  nivelului  de  inzestrare  a  organelor  de  securitate  si 
aparare a statului cu suportul NATO.
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