
Alegeri parlamentare în Moldova
din 30 noiembrie 2014

PLATFORMA PREELECTORALĂ
A PARTIDULUI "RENAŞTERE-ВОЗРОЖДЕНИЕ"

Să renaştem Moldova împreună!

Partidul "Renaştere-Возрождение" a apărut şi s-a format în calitate de forţă politică care aspiră 
spre realizarea schimbărilor spre binele poporului moldovenesc.
Anii de guvernare ai Alianţei "pentru Integrarea Europeană" s-au dovedit a fi dezastruoşi la nivel 
social,  economic şi politic. În ţară lipseşte o politică economică bazată pe ştiinţă, programele 
sociale sunt date uitării, se resimte lipsa acută a unor conducători competenţi, are loc stagnarea 
producţiei autohtone, îndeosebi a celei agricole. Creşte procesul de sărăcire a unei părţi majore 
din populaţia Moldovei şi se înregistrează migraţia în masă a locuitorilor care pleacă la muncă în 
străinătate.
Totodată,  a  avut  loc  degradarea  elitei  de  la  guvernare,  care  în  mod  deschis  face  comerţ  cu 
interesele naţionale, este coruptă până în măduva oaselor şi minte făţarnic furând propriul popor.
Tuturor le este clar faptul că actuala putere şi partidele care sunt la conducere nu sunt în stare să 
scoată ţara din această criză sistemică de proporţii.
Păşind în campania preelectorală, Partidul "Renaştere-Возрождение" îşi propune să acţioneze 
demn, fără promisiuni false şi fără să cumpere ruşinos alegătorii.
Astfel,  în  platforma  preelectorală,  Partidul  "Renaştere-Возрождение"  declară  următoarele 
direcţii prioritare:

1. Statalitatea Republicii Moldova

Asigurarea  condiţiilor  politice  temeinice,  în  baza  Constituţiei  Republicii  Moldova,  privind 
întărirea suveranităţii şi independenţei ţării, unitatea sa civilă şi integritatea teritorială.
Iniţierea  unei  conduceri  reale  a  poporului  prin  sistemul  de  control  civil  asupra  activităţii 
structurilor puterii, depolitizarea lor şi orientarea spre apărarea intereselor naţionale, libertăţilor 
civile, egalităţii şi echităţii sociale.
Adoptarea tuturor atributelor caracteristice statului de drept: independenţa reală a organelor de 
drept,  egalităţii  tuturor  în  faţa  legii  indiferent  de  funcţia  deţinută,  garantarea  drepturilor 
cetăţenilor, ireversibilitatea pedepselor pentru încălcarea legii.
Apărarea identităţii  moldoveneşti,  educarea  respectului  pentru istoria  şi  tradiţiile  naţionale,  a 
toleranţei  faţă  de  toate  etniile  din  ţară  care  este  o  caracteristică  a  moldovenilor,  păstrarea 
diversităţii limbilor şi culturilor, formarea condiţiilor benefice pentru instaurarea unui bilingvism 
real.
Asigurarea  egalităţii  drepturilor  reprezentanţilor  diferitor  etnii  care  locuiesc  în  Republica 
Moldova, participarea lor activă în toate sferele, restabilirea rolului constituţional al limbii ruse 
în calitate de limbă de comunicare interetnică.
Realizarea unei politici  interne mult  mai  echilibrate şi flexibile,  renunţarea la acţiuni care ar 
provoca populaţia Găgăuziei şi a altor regiuni să fie în contradicţie cu organele puterii centrale. 
Informarea deschisă şi clară a populaţiei privind activitatea structurilor de stat.
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Formarea  garanţiilor  politice  privind  neutralitatea  statului  moldovenesc  suveran  şi,  în  baza 
aceasta, detensionarea relaţiilor interetnice şi asigurarea soluţionării diferendului transnistrean şi 
reîntregirea ţării.
Dezvoltarea  relaţiilor  internaţionale  politice  şi  economice  în  baza  principiilor  egalităţii  în 
drepturi, fără amestecul în treburile interne ale ţării, apărarea intereselor naţionale, transparenţa 
şi raportarea sistematică din partea puterii privind utilizarea creditelor obţinute şi a altor surse 
financiare.
Renaşterea  şi  dezvoltarea  relaţiilor  istorice cu Federaţia  Rusă,  care  a  a  fost  şi  trebuie  să fie 
principalul  partener  economic  şi  comercial  al  Republicii  Moldova,  garant  al  securităţii  sale 
energetice.
Analizarea  detaliată  a  Acordului  de  Asociere  semnat  între  Republica  Moldova  şi  Uniunea 
Europeană prin atragerea în acest proces a savanţilor şi specialiştilor din republică, a experţilor 
internaţionali şi organizarea unui referendum republican care va determina vectorul strategic al 
dezvoltării economice a ţării.

2. Stat care garantează bunăstarea poporului

Respectarea necondiţionată a drepturilor şi libertăţilor omului garantate de Constituţia Republicii 
Moldova, asigurarea securităţii, apărării proprietăţii şi locurilor de muncă; ajutorul medical de 
calitate,  accesul  la  educaţie,  o  bătrâneţe  asigurată,  un  mediu  înconjurător  curat;  asigurarea 
respectării demnităţii; respectul faţă de personalitate şi familie.
Refuzul ca ţara să fie condusă de un Guvern format din grupări oligarhice care au privatizat 
bogăţiile naţionale şi au adus majoritatea locuitorilor la limita supravieţuirii, introducerea unui 
control strict din partea statului asupra businessului: adoptarea legilor care vor izola puterea de 
corupţie şi vor apăra antreprenorii de excesele puterii şi stoarcerea de bani.
Inacceparea inegalităţii sociale, introducerea impozitelor corecte pentru toţi, majorarea salariului 
minim până la nivelul minimului de existenţă; introducerea de urgenţă a indemnizaţiilor pentru 
cei care au venituri mai mici decât minimul de existenţă, restabilirea garanţiilor sociale familiilor 
cu copii, invalizilor, tineretului, pensionarilor, bugetarilor, angajaţilor în structurile de ordine şi 
altora.
Asigurarea plăţii regulate a pensiilor şi indexaţiilor pensiilor care garantează dreptul la o viaţă 
demnă pentru toţi pensionarii, ci nu doar a guvernanţilor şi deputaţilor.
Oprirea procesului de distrugere a sistemului educaţiei, restabilirea numărului locurilor bugetare, 
majorarea salariului profesorilor, asigurarea temeinică a bazei tehnico-materiale a instituţiilor de 
învăţământ  şi  a  instituţiilor  preşcolare,  îmbunătăţirea  calităţii  învăţământului  ţinând  cont  de 
necesităţile tinerilor de diferite naţionalităţi.
Îmbunătăţirea  calităţii  şi  accesibilităţii  serviciilor  medicale  cu  accentul  pe  profilaxia  bolilor, 
perfecţionarea  asigurării  medicale,  modernizarea  instituţiilor  medicale,  majorarea  salariului 
angajaţilor în sfera medicinii, promovarea unui mod sănătos de viaţă.
Crearea condiţiilor  prielnice pentru educarea complexă a copiilor preşcolari în sânul familiei, 
protecţia  maternităţii,  majorarea  indemnizaţiilor  mamelor  gravide  şi  a  celor  care  alăptează, 
formarea caselor de copii de tip familial şi a unei reţele de centre sociale de reabilitare.
Renaşterea celor mai bune tradiţii de susţinere a tineretului, a învăţământului calitativ, angajării 
în  câmpul  muncii,  protecţia  drepturilor  tinerilor  în  procesul  de  activitatea  profesională  şi 
formarea condiţiilor  legale  pentru facilitarea  obţinerii  locuinţelor.  Dezvoltarea autoconducerii 
tineretului, sportului, turismului şi a altor forme de activitate a copiilor şi adolescenţilor.
Formarea unui sistem eficient de prestare a serviciilor legate de locuinţe, satisfacerea cerinţelor 
privind  raportul  calitate-preţ,  intensificarea  controlului  societăţii  asupra  întreprinderilor  de 
gestionare a fondului locativ şi reformarea lor conform intereselor oamenilor, extinderea practicii 
de ajutorare a celor din păturile social-vulnerabile.
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Protejarea  mediului  înconjurător,  salubrizarea  localităţilor,  pădurilor  şi  râurilor,  dezvoltarea 
reţelelor  de  apeduct,  canalizare,  staţiilor  de  tratare  a  apelor,  întreprinderilor  de  reciclare  a 
gunoiului, majorarea amenzilor pentru antreprenorii care poluează mediul.

3. Economia eficientă

Modernizarea  economiei  în  baza  unui  program de  lungă  durată  bazat  pe  ştiinţă,  care  poate 
garanta securitatea naţională şi creşterea bunăstării cetăţenilor ţării.
Depăşirea fazei de randament scăzut al muncii,  consolidarea poziţiilor  ramurilor moderne ale 
industriei dotate cu echipamente tehnice, informaţionale şi biotehnologice de ultimă generaţie.
Crearea unor condiţii stabile pentru creşterea investiţiilor în sectorul real al economiei din contul 
micşorării ratei dobânzii, dezvoltarea pieţei financiare naţionale şi transparenţa tranzacţiilor.
Promovarea unei politici corecte şi eficiente de impozitare, care va asigura plăţi stabile la bugetul 
de  stat  şi  va  stimula  crearea  noilor  întreprinderi  şi,  respectiv,  a  noilor  locuri  de  muncă. 
Extinderea bazei impozabile  din contul legalizării  sectorului  tenebru al  economiei,  lichidarea 
firmelor-fantomă şi a plăţii salariilor în plicuri, pedepsirea eschivării de la plata impozitelor prin 
offshoruri, majorarea taxelor pentru locuinţele, mărfurile şi serviciile de lux.
Realizarea unei creşteri calitative a economiei, inclusiv prin introducerea inovaţiilor. Accesul la 
tehnologiile moderne nu este posibil fără un potenţial uman asigurat de savanţi, ingineri şi alţi 
specialişti pentru pregătirea cărora se arată necesară revenirea la sistemul de pregătirea a cadrelor 
îndeosebi în cadrul şcolilor tehnice profesionale.
Asigurarea  stabilităţii  energetice  a  ţării,  formarea  condiţiilor  politice  pentru  garantarea 
aprovizionării cu combustibil din surse tradiţionale, dezvoltarea tehnologiilor alternative pentru 
dobândirea energiei ecologice şi reducerea pierderilor prin utilizarea ei eficientă.
Crearea condiţiilor  moderne pentru viaţa şi lucrul în mediul rural,  dezvoltarea infrastructurii, 
renovarea unui sistem dotat al agriculturii, susţinere întreprinzătorilor de către stat şi a afacerilor 
familiale legate de creşterea producţiei agricole.
Susţinerea sectorului agricol din contul veniturilor obţinute în urma comercializării producţiei. 
Organizarea prelucrării detaliate a produselor, păstrării, comercializării garantate şi perfecţionării 
sistemului de asigurări în agricultură.
Revenirea pe pieţele tradiţionale din contul revizuirii Acordului de Asociere la UE semnat în 
grabă de oficialii moldoveni, din cauza căruia s-au deteriorat relaţiile cu Rusia, statele membre 
ale CSI şi ţările membre ale Uniunii Vamale.
Partidul  "Renaştere-Возрождение"  este  hotărât  să  facă  tot  posibilul  pentru  ca  Republica 
Moldova să devină un stat de drept, democratic, cu o economie de piaţă, unde există bunăstare şi 
o viaţa protejată, unde cetăţenii se pot mândri cu ţara lor – Republica Moldova.
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