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PROGRAMUL
PARTIDULUI DEMOCRAŢIEI SOCIALE DIN MOLDOVA
Programul Partidului Democraţiei Sociale din Moldova (PDSM) este rezultatul discuţiilor
libere la care au participat membri şi simpatizanţi ai partidului, reprezentanţi ai tuturor grupurilor
sociale din Republica Moldova.
Concluziile formulate în cadrul discuţiilor ne demonstrează că societatea moldovenească de
astăzi este marcată de o acută insatisfacţie a majorităţii cetăţenilor pentru nivelul şi calitatea vieţii
lor, de o crescândă deziluzie provocată de guvernarea comunistă, acţiunile căreia au condus la
înrăutăţirea situaţiei social-politice şi economice.
Cetăţenii Moldovei trăiesc un permanent sentiment de nelinişte pentru viitorul lor şi al copiilor
lor.
Deosebit de pregnant se impune tema unităţii poporului moldovenesc, temă care şi-a găsit
expresie şi fundamentare în crearea statului suveran şi independent Republica Moldova la începutul
anilor ‘90 ai secolului XX. Partidul Democraţiei Sociale din Moldova este conştient de faptul că
la etapa actuală a dezvoltării ţării, ideea naţională urmează să devină ideea edificării Moldovei
Competitive.
Necesitatea edificării unei Moldove Competitive armonios integrate în familia comunităţii
internaţionale, a unei economii moldoveneşti competitive, a unei societăţi de cetăţeni competitivi –
angajaţi ai sectorului real al economiei, savanţi, manageri, businessmeni, intelectuali – este cea mai
actuală şi cea mai importantă sarcină ce se înscrie pe ordinea de zi a unui partid modern şi puternic.
Moldova Competitivă este ţara care are capacitatea de a-şi impune Demnitatea şi Respectul
binemeritat în comunitatea europeană şi internaţională.
Moldova Competitivă este ţara cu o economie performantă şi cu un sistem social orientat
spre necesităţile oamenilor, unde rezultatele guvernării sunt apreciate pornind de la nivelul de
bunăstare a cetăţenilor.
Moldova Competitivă este ţara cu un înalt nivel de educaţie, cultură şi ocrotire a sănătăţii.
“Pentru o Economie Competitivă, pentru un Popor Competitiv, pentru o Moldovă
Competitivă!” – iată scopul primordial şi principala teză de program ale Partidului Democraţiei
Sociale din Moldova.
Caracteristicile Partidului Democraţiei Sociale din Moldova
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova este o formaţiune politică liber creată de cetăţenipatrioţi ai Republicii Moldova, care pledează şi acţionează pentru dezvoltarea şi consolidarea
independenţei şi statalităţii moldoveneşti, pentru coeziune interetnică şi concordie civică, pentru
economie social orientată, pentru democraţie şi respectarea drepturilor omului.
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova este o organizaţie a cetăţenilor conştienţi politic,
al căror patriotism se manifestă, înainte de toate, prin muncă permanentă şi neobosită întru binele
poporului şi al ţării. Este o forţă politică nouă, care reuneşte oameni cu gândire modernă şi acţiune
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pozitivă, uniţi de aceleaşi convingeri şi care militează pentru a asigura bunăstarea fiecărui cetăţean şi
prosperarea Moldovei.
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova este formaţiunea care reprezintă dispoziţiile şi
exprimă aspiraţiile majorităţii cetăţenilor Moldovei, ale tuturor grupurilor sociale şi naţionale din
Moldova, promovând principiul echităţii sociale şi al şanselor egale pentru toţi. PDSM este o şcoală
politică a vieţii pentru cetăţenii activi ai Republicii Moldova, pentru rezerva de cadre responsabile şi
de înaltă calificare. Suntem din diferite sfere de activitate, de diferite naţionalităţi şi vârste, dar
împărtăşim cu toţii aceleaşi convingeri şi valori.
Suntem ferm convinşi că Puterea trebuie să lucreze strict pentru binele ţării şi al oamenilor
care trăiesc în ea, or, Republica Moldova înseamnă, în primul rând, oamenii ei, cetăţenii ei, toţi acei
pentru care Moldova este Patria lor.
Scopul primordial şi de bază al Partidului Democraţiei Sociale din Moldova este edificarea
Statului Moldovenesc Competitiv, afirmarea şi dezvoltarea echilibrată a independenţei lui, crearea
condiţiilor pentru formarea unei societăţi democratice, reintegrarea politică şi teritorială a ţării,
restabilirea unităţii spirituale a poporului, dezvoltarea unei economii puternice, dinamice, libere,
social orientate, afirmarea reală a puterii poporului şi, pe această bază, lupta fără compromis cu
sărăcia şi criminalitatea.
PRIN FORMAREA UNUI PARTID PUTERNIC - SPRE RENAŞTEREA ŞI EDIFICAREA
UNEI ŢĂRI COMPETITIVE!
Ce înţelegem prin partid puternic?
Un partid puternic este partidul care, dând dovadă de voinţă politică puternică şi bucurându-se
de o largă susţinere electorală, are forţa de a obţine victoria în alegeri şi de a lua în mâinile sale
puterea în stat pentru a conduce procesul de renaştere a Moldovei.
Sarcina primordială a Partidului Democraţiei Sociale din Moldova este accederea la putere
prin însuşirea deprinderii de a câştiga în alegeri. Acest obiectiv cere artă şi talent în organizarea
campaniei electorale, presupune iscusinţă de a-i mobiliza în termene scurte pe simpatizanţi pentru a
organiza munca cu masele largi, măiestrie de a utiliza creativ tehnologiile electorale moderne şi
instrumentele efective de comunicare pentru obţinerea unor rezultate performante în alegeri.
În plan structural, PDSM se prezintă ca o entitate politică, care, prin activitatea sa, educă şi
antrenează masele largi ale populaţiei în viaţa politică a ţării şi tinde să devină pentru ele un partener
de nădejde, capabil să ajute omului să facă o opţiune politică.
Considerăm de datoria noastră să oferim vaste posibilităţi pentru realizarea iniţiativelor civice,
punând la dispoziţie tribuna noastră de partid pentru organizarea dezbaterilor publice pe cele mai
importante teme ale contemporaneităţii şi ale strategiei de dezvoltare a Republicii Moldova.
Partidul oferă resursele sale organizatorice pentru susţinerea proiectelor de o deosebită importanţă
pentru stat, care nu contravin politicii şi principiilor sale ideologice.
Îi vom ajuta pe toţi cetăţenii ţării să se realizeze în economie, ştiinţă, artă şi în viaţa publică,
să-şi ridice calificarea şi să-şi facă o carieră social importantă, întru binele Moldovei. PDSM va
lucra consecvent şi cu insistenţă pentru a-şi forma propria rezervă de cadre, atrăgând în rândurile
sale, promovând şi susţinând pe cei mai oneşti, cei mai energici şi cei mai cu iniţiativă profesioniştipatrioţi.
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Principiile şi valorile fundamentale ale Partidului Democraţiei Sociale din Moldova
Principiile doctrinare de bază promovate de Partidul Democraţiei Sociale din Moldova sunt
aşezate pe postulatele social-democraţiei moderne - libertatea, dreptatea, solidaritatea -, adaptate
la realităţile economice şi politice ale Moldovei.
Percepem libertatea ca posibilitatea de autoafirmare pentru fiecare om. Libertatea este
imposibilă fără recunoaşterea şi asigurarea drepturilor inalienabile ale omului.
Dreptatea, în perceperea noastră, înseamnă libertăţi egale pentru toţi membrii societăţii. Ea
include egalitatea cetăţenilor şi a autorităţilor publice în faţa legii. Dreptate înseamnă şanse egale
pentru femei şi bărbaţi. Dreptate înseamnă acordare de compensaţii pentru persoanele socialmente
vulnerabile; înseamnă respect pentru minoritate, căreia în nici un fel nu i se poate îngrădi libera
exercitare a drepturilor sale. Dreptate înseamnă garanţia privind dreptul la proprietatea şi bunurile
acumulate prin muncă cinstită în cadrul legii.
Solidaritatea este înţeleasă de noi ca sentiment al responsabilităţii personale a fiecărui
cetăţean pentru asigurarea şanselor la o viaţă demnă tuturor. Solidaritatea este principiul şi stilul de
viaţă care poate să ofere fiecărui cetăţean protecţie în faţă riscurilor vieţii: boală, handicap, şomaj
etc. Solidaritatea înseamnă mobilizarea şi stimularea societăţii civile în depăşirea provocărilor
sociale. Solidaritatea îi încurajează pe cei care muncesc, îi mobilizează şi îi stimulează pe cei aflaţi
în dificultate.
Partidul Democraţiei Sociale se pronunţă pentru planificarea strategică a căilor şi direcţiilor
de dezvoltare a societăţii moldoveneşti pe principiile ideologiei social-democrate, considerând că
anume această ideologie a asigurat progresul politic, economic şi social în majoritatea statelor
avansate ale lumii contemporane.
Ideologia Partidului Democraţiei Sociale este ideologia constructivismului, care oferă soluţii
reale pentru bunăstarea poporului şi renaşterea ţării. Ea a asimilat propunerile şi ideile nu doar ale
membrilor de partid, ci şi ale tuturor păturilor societăţii moldoveneşti, ale multiplelor uniuni şi
asociaţii obşteşti, prezentându-se ca un liant organic între tradiţiile istorice şi contemporaneitate.
Baza socială a Partidului Democraţiei Sociale din Moldova
În activitatea sa, PDSM contează pe susţinerea clasei de mijloc, constituită nu doar din
întreprinzători, ci, mai ales, din angajaţi ai sectorului real al economiei, pedagogi, medici,
intelectualitatea ştiinţifică şi artistică, ale căror venituri din muncă şi din proprietatea privată pot fi
în măsură să le asigure condiţii favorabile şi standarde înalte pentru o viaţă demnă.
Fiind convinşi că anume în sânul clasei de mijloc se regăseşte potenţialul de edificare a
Moldovei Competitive, milităm pentru dezvoltarea unei societăţi moderne, pentru care valorile
libertăţii, dreptăţii şi solidarităţii sunt valori organice şi de o importanţă vitală.
Situaţia actuală din Moldova şi sarcinile Partidului Democraţiei Sociale
Republica Moldova, stat tânăr, suveran şi independent, a intrat în mileniul trei purtând enorma
povară a unor probleme extrem de dificile. Partidul consideră aceste probleme ca fiind temporare şi
va acţiona pentru a le soluţiona rapid şi eficient şi pentru a reduce impactul lor asupra societăţii.
Sărăcia. Peste jumătate din populaţia ţării duce o existenţă sub limita sărăciei. Mii de cetăţeni
ai Moldovei nu au o locuinţă, iar veniturile lor nu le ajung nici pentru strictul necesar. Polarizarea
socială excesivă constituie o sursă permanentă de tensiuni care pun în pericol armonia civică şi
echilibrul social.
Corupţia şi birocraţia. Administraţia vulnerabilă la corupţie şi măcinată de birocraţie
periclitează funcţionarea sistemului de stat.
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Lipsa locurilor de muncă, a ofertelor de recalificare şi de specializare adânceşte decalajul
dintre păturile sociale, stimulând exodul braţelor de muncă peste hotare şi lipsind economia ţării de
potenţialul uman de dezvoltare a societăţii.
Şomajul şi lipsa perspectivelor de angajare provoacă degradarea morală şi spirituală a
personalităţii şi, implicit, a întregii societăţi.
Decalajul dintre preţurile mari şi veniturile mici reduc posibilităţile omului de a-şi asigura
o viaţă demnă, provocând fenomene sociale negative ca banditismul, tâlhăria, jaful şi altele.
Lipsa speranţei în viitorul copiilor condiţionează reducerea natalităţii, îmbătrânirea naţiunii,
degradarea fondului genetic, subminând înseşi bazele statului.
Accesul limitat la servicii de sănătate şi la educaţie este cauza creşterii morbidităţii şi
mortalităţii populaţiei, reducerii potenţialului uman şi a capacităţilor de dezvoltare durabilă a ţării.
Această stare de lucruri este rezultatul incompetenţei, iresponsabilităţii şi lipsei de voinţă
politică, manifestate de actuala guvernare.
PDSM este pregătit pentru a propune societăţii o cale nouă, conştientizată, oferind un
program de edificare a Moldovei Competitive.
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova îşi declară capacitatea de a elabora şi aplica în
practică politici competente, coerente şi eficiente pentru lichidarea sărăciei, eliminarea corupţiei,
edificarea unei economii competitive şi generatoare de locuri de muncă, crearea unui sistem eficient
de asigurare medicală, garantarea unei protecţii sociale adecvate.
PDSM este deschis pentru dialog, colaborare şi conlucrare cu formaţiunile curentelor politice
prezente în spaţiul european.
CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT
Apărarea drepturilor omului şi consolidarea unităţii poporului
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova consideră ca sarcină primordială a sa apărarea
drepturilor omului, pledând pentru respectarea de către Republica Moldova a actelor de drept
internaţionale la care este parte şi care ţin de afirmarea democraţiei. PDSM optează pentru
racordarea legislaţiei la practica şi standardele aplicate în ţările cu un înalt nivel de asigurare a
democraţiei şi de apărare a drepturilor omului.
Convingerea noastră este că:
•
•
•
•
•

dreptul la libera exprimare nu se negociază;
dreptul la libertatea circulaţiei nu se discută;
dreptatea şi actul de justiţie nu se pun la îndoială;
accesul larg al cetăţenilor la educaţie şi la servicii de îngrijire a sănătăţii nu sunt un privilegiu;
siguranţa persoanei, a familiei şi a bunurilor ei reprezintă un drept inalienabil.

PDSM face apel către membrii săi să participe nemijlocit la activităţile de apărare a
drepturilor omului, să ia sub control civic organele puterii actuale, în primul rând, instituţiile de
forţă, privitor la respectarea de către ele a drepturilor omului în Republica Moldova.
Finalizarea cât mai grabnică a procesului legislativ şi organizaţional de formare a unui sistem
politic pluripartidist efectiv în Moldova este, în viziunea PDSM, primul şi cel mai important pas
spre democratizarea societăţii.
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova porneşte de la premisa că poporul moldovenesc
întruneşte toţi cetăţenii Republicii Moldova, care deţin drepturi şi responsabilităţi egale.
Armonizarea relaţiilor interetnice, atingerea concordiei civice sunt condiţiile de bază pentru
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depăşirea crizei economice şi sociale din Moldova, pentru restabilirea unităţii teritoriale a ţării şi
pentru consolidarea unităţii poporului moldovenesc.
Considerăm drept foarte importantă stabilirea unor relaţii strânse între statul şi societatea
moldovenească şi cetăţenii moldoveni, care au părăsit ţara în diferiţi ani şi din diverse motive, care
lucrează şi locuiesc astăzi în străinătate. Politicile partidului vor fi orientate spre asigurarea
posibilităţilor de participare a cetăţenilor ţării, aflaţi temporar peste hotare, în viaţa politică, socială
şi economică. Este de datoria statului de a crea condiţii favorabile pentru revenirea în ţară a
cetăţenilor moldoveni aflaţi la munci în străinătate, precum şi de a crea un mediu favorabil pentru ca
aceştia să-şi investească resursele câştigate în economia ţării.
Securitatea naţională a Moldovei
Securitatea naţională este înţeleasă de PDSM ca un sistem de politici şi strategii menite să
asigure, să garanteze şi să apere interesele vitale ale persoanei, societăţii şi statului, precum şi
valorile sociale în faţa ameninţărilor din interior şi din exterior.
Partidul Democraţiei Sociale consideră drept priorităţi ale securităţii naţionale:
Omul şi securitatea lui personală: viaţa particulară şi proprietatea privată; cultura, sănătatea,
confesiunea liber adoptată, libertatea în alegerea locului de trai şi a profesiei, libertatea de deplasare.
Societatea: libertatea întrunirilor, libertatea cuvântului, libertatea de organizare şi activitate a
organizaţiilor obşteşti şi a partidelor, imunitatea împotriva corupţiei, apărarea moralei publice,
ordinea publică, apărarea valorilor culturale, protecţia mediului.
Întreprinderile: apărarea proprietăţii private şi corporative, apărarea tainei comerciale;
apărarea intereselor întreprinderilor moldoveneşti pe pieţele internaţionale.
Statul: securitatea graniţelor şi a teritoriului, securitatea militară, securitatea ecologică,
securitatea în faţa terorismului, securitatea spaţiului informaţional şi securitatea economică a
statului, inclusiv securitatea energetică. În scopul asigurării securităţii militare a statului,
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova susţine realizarea reformei militare în Moldova
pe baza doctrinei militare, care are un caracter exclusiv de apărare.
Statutul de neutralitate a Moldovei
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova consideră drept element important al securităţii
naţionale afirmarea juridică a statutului de neutralitate permanentă a ţării şi neaderarea Republicii
Moldova la blocurile militare. Acest fapt nu exclude colaborarea ei în cadrul unor programe comune
pentru asigurarea securităţii naţionale şi regionale, prin mijloacele caracteristice statutului de stat
neutru. PDSM se pronunţă pentru neadmiterea staţionării pe teritoriul Republicii Moldova a bazelor
militare şi a trupelor militare străine. PDSM optează pentru demilitarizarea deplină a ţării.
Păstrarea unităţii şi integrităţii teritoriale a Moldovei
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova pledează pentru integritatea teritorială şi
inviolabilitatea graniţelor statului.
Suntem adepţii convinşi ai aplanării pe cale paşnică, cât mai grabnice şi echitabile a
difirendului transnistrean. Constatăm că situaţia privind fărâmiţarea teritorială a ţării n-a fost
depăşită şi că procesul de tratative dintre Chişinău şi Tiraspol nu a dat deocamdată rezultate
pozitive.
PDSM va propune societăţii propriul program de unificare a ţării, incluzând patru etape de
bază, care pot fi realizate în patru ani:
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•
•
•
•

Elaborarea programului economic de dezvoltare a Republicii Moldova, care va include
reintegrarea economică, crearea spaţiului economic şi financiar unic;
Reintegrarea spiritual-culturală, crearea spaţiului unic educaţional, cultural şi informaţional;
Reintegrarea juridică, crearea bazei legislative comune şi armonizarea sistemelor de drept;
Reintegrarea politică, apropierea elitelor politice, unirea partidelor politice şi formarea unui
sistem electoral unic.

Programul PDSM va fi precedat de acţiuni menite să conducă la restabilirea sentimentului de
încredere a populaţiei de pe ambele maluri ale Nistrului şi consolidarea societăţii civile. După
realizarea modelului de unificare propus de PSDM nimeni nu se va simţi învins, victoria fiind una
comună, victoria bunului simţ şi a bunei voinţe.
Independenţa sistemului judecătoresc
Pentru a edifica sistemul judecătoresc independent, Partidul Democraţiei Sociale consideră
necesar de a realiza reforma judiciară, care să răspundă următoarelor sarcini:
•
•
•

să asigure pentru cetăţeni şi pentru întreprinderi apărarea drepturilor şi a intereselor lor în
instanţa de judecată în măsură egală cu cele ale statului;
să asigure un proces de judecată independent şi calitativ;
să atribuie puterii judecătoreşti statutul de putere reală în stat.

Soluţionarea acestor sarcini va cere introducerea unor modificări substanţiale în codurile de
procedură civilă, administrativă şi penală.
Optăm pentru reformarea cadrului legislativ care va urmări reducerea substanţială a
pedepselor penale şi civile cu trecerea lor în categoria contravenţiilor administrative. Principiul
aplicării pedepsei trebuie să aibă ca sursă prioritatea vieţii umane şi a libertăţii omului.
PDSM este convins că realizarea reformei judiciare ţine doar de voinţa politică şi de dorinţa
fermă de a asigura cu adevărat independenţa judecătorilor.
Lupta cu corupţia şi criminalitatea
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova consideră că lupta hotărâtă şi fără compromis cu
corupţia este una dintre cele mai actuale şi mai importante sarcini ale societăţii moldoveneşti
contemporane. Constatăm că fenomenul corupţiei în Moldova are rădăcini economice şi sociale,
fiind o urmare a puterii nelimitate a cinovnicilor şi a unei economii subterane extrem de viguroase.
Abia după înlăturarea acestor cauze de apariţie a corupţiei va fi posibilă aplicarea metodelor de drept
pentru stârpirea ei. Doar în acest caz va apărea speranţa reală de reuşită în lupta cu corupţia în
Moldova.
Pornind de la convingerea că fenomenul criminalităţii este un rezultat al vulnerabilităţii
economice şi sociale a populaţiei, partidul pledează pentru realizarea unor programe sociale şi
educaţionale care să contribuie esenţial la reducerea criminalităţii.
Voinţa politică clar exprimată a conducerii ţării este principala condiţie pentru a combate
eficient corupţia şi criminalitatea.
Reducerea birocraţiei în stat
PDSM militează pentru subordonarea birocraţiei de stat societăţii prin crearea unui guvern
responsabil politic în faţa ei, prin democratizarea instituţiilor statului, fapt ce poate să ducă spre o
diminuare treptată a rolului birocraţiei în viaţa cetăţenilor şi spre edificarea unei societăţi civile
libere şi democratice, capabile să preia o bună parte din funcţiile publice.
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Dezvoltarea autonomiei locale
Autonomia locală constituie resursa politică principală de formare, dar şi un indiciu de
maturitate a democraţiei şi societăţii civile.
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova susţine şi promovează procesele de
descentralizare a administraţiei de stat, de delimitare strictă a competenţelor şi responsabilităţilor,
precum şi distribuirea resurselor financiare între autorităţile centrale şi locale în favoarea acestora
din urmă. PDSM optează pentru afirmarea reală a drepturilor şi competenţelor autonomiei Unităţii
Teritorial-Administrative Găgăuze prin realizarea deplină a prevederilor Legii privind statutul
juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), pentru realizarea plenară a prevederilor Legii locale
privind organizarea teritorial-administrativă a Găgăuziei, a actelor normative ale Adunării Populare
şi ale Comitetului executiv ale UTA Gagauz-Yeri, care nu contravin Constituţiei Republicii
Moldova.
Urmând tendinţele paneuropene de dezvoltare a autonomiei locale, PDSM pledează constant
pentru sporirea rolului comunităţilor în soluţionarea problemelor social-economice de ordin local în
spiritul Cartei Europene “Exerciţiul autonom al puterii locale”. Optăm pentru edificarea
mecanismelor funcţionale de consolidare a resurselor şi a bazei materiale drept o condiţie principală
în realizarea autonomiei reale a comunităţilor.
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova consideră de o importanţă cardinală aplicarea pe
larg de către autorităţile locale a formelor “democraţiei directe” – referendumul local, sondajele
realizate în mediul populaţiei, adunările cetăţenilor, forme ce le vor permite să ia în considerare,
operativ şi exhaustiv, opiniile populaţiei în procesul de adoptare a deciziilor politice importante.
Edificarea societăţii informaţionale şi libertatea mass-media
Edificarea societăţii informaţionale este, pentru Republica Moldova, o necesitate vitală.
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova consideră că principalele direcţii de dezvoltare a
societăţii informaţionale urmează să fie:
•

•

•

crearea unei infrastructuri informaţionale moderne pe întreg teritoriul ţării, inclusiv prin
telefonie, radio, televiziune, Internet, ca cele mai moderne mijloace de comunicare şi
comunicaţie. Investiţiile în această sferă trebuie să devină o parte a investiţiilor pentru
educaţie;
implementarea Programului “Guvernul electronic”, care va asigura conexiunea dintre cetăţeni,
administraţiile locale şi raionale şi organele puterii centrale şi va crea condiţii necesare pentru
dezvoltarea societăţii civile, transparenţă şi control în activitatea organelor puterii legislative şi
executive;
elaborarea şi realizarea unor programe şi legi noi pentru protecţia informaţiei, cu scopul
îngrădirii cetăţenilor şi subiecţilor economici de implicarea statului în viaţa lor privată, precum
şi de beneficiarii neoneşti.

PDSM consideră mijloacele de informare în masă drept unul dintre cele mai puternice
instrumente ale societăţii informaţionale moderne şi de formare a culturii. Mass-media independente
joacă un rol definitoriu în constituirea democraţiei moldoveneşti. Mass-media independente
reprezintă o condiţie sine qua non pentru existenţa societăţii civile şi pentru apărarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor. Dar, în ultimul timp, mediile de informare se transformă tot mai vădit în
mijloace de propagandă în masă, nimerind sub controlul rigid al actualei puteri politice. Optăm
pentru afirmarea independenţei mass-media, care poate fi asigurată legislativ, economic şi
organizaţional, aceasta fiind una dintre componentele de bază ale societăţii civile democratice.
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova consideră că o condiţie indispensabilă pentru
libera concurenţă de idei şi pentru accesul liber al cetăţenilor la informare este interzicerea prin lege
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a implicării aparatului de stat în activitatea lor, fapt ce va exclude posibilitatea urmăririi jurnaliştilor
pe motive de critică sau din raţiuni de ordin politic.
Asigurarea libertăţii de opinie şi afirmarea mass-media independente este o sarcină prioritară a
PDSM.
Ecologia
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova apreciază drept critică situaţia mediului ambiant,
creată pe parcursul ultimilor ani în Republica Moldova.
Optăm pentru perfecţionarea cadrului legislativ de protecţie a mediului, pentru intensificarea
acţiunilor coordonate de protecţie a naturii, pentru elaborarea şi adoptarea Codului Ecologic al
Republicii Moldova. PDSM consideră oportună înăsprirea răspunderii civile şi penale, presupunând
obligativitatea compensării depline de către contravenienţi a pagubelor provocate, conştient sau
inconştient, naturii.
PDSM militează pentru crearea Sistemului naţional de monitoring al mediului ambiant.
Pornim de la convingerea că realizarea unei politici ecologice eficiente este posibilă doar prin
implicarea activă a societăţii în soluţionarea problemelor de mediu, prin sporirea considerabilă a
nivelului de informare a cetăţenilor despre situaţia ecologică din ţară, despre ameninţările la adresa
mediului ambiant şi cauzele acestora, precum şi despre eventualele efecte negative ale poluării
mediului asupra sănătăţii populaţiei.
Politica externă a Moldovei
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova consideră necesară abandonarea actualului concept
de politică externă care are la bază contrapunerea intereselor marilor puteri în Republica Moldova.
PDSM este pregătit să propună un concept al politicii externe bazat pe îmbinarea reuşită a interesele
Estului şi Vestului întru binele ţarii şi al cetăţenilor ei. PDSM va propune tuturor partenerilor externi
semnarea unei „Harte de parcurs”, în care vor fi determinate direcţiile şi domeniile concrete de
colaborare interstatală.
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova porneşte de la faptul că Republica Moldova a
făcut alegerea sa în favoarea realizării modelului european de societate şi stat. Obiectivului de
aderare la Uniunea Europeană vor fi subordonate eforturile conjugate ale instituţiilor
guvernamentale, societăţii civile, mediului de afaceri şi ale fiecărui cetăţean în parte. Activităţile
PDSM vor fi orientate spre extinderea relaţiilor politice, economice şi culturale cu statele-membre
ale Uniunii Europene şi intensificarea cooperării cu statele-membre ale UE, pe domenii sectoriale de
interes comun şi în cadrul programelor comunitare. Politica externă este numai una dintre faţetele
procesului complex de integrare europeană a ţării, care presupune şi relaţii excelente cu vecinii.
PDSM va promova relaţii speciale şi privilegiate ale Republicii Moldova cu România, pe baza
identităţii de limbă, cultură şi istorie, prin dezvoltarea ariilor de complementaritate economică,
colaborarea în cadrul proiectelor europene de cooperare regională şi subregională la care Republica
Moldova ar putea participa.
Relaţiile cu Ucraina se vor constitui, la rândul lor, în baza aceloraşi principii de bună
vecinătate şi parteneriat privilegiat, ce vor cuprinde raporturi politice, economice şi culturale strânse.
Ţinând cont de faptul că atât în Moldova, cât şi în Ucraina locuiesc grupuri compacte de populaţie
de aceeaşi origine etnică cu populaţia majoritară din aceste două state, PDSM acordă o mare atenţie
aspectului umanitar şi cultural al relaţiilor moldo-ucrainene.
Ţinând cont de potenţialul economic şi de importanţa relaţiilor cultural-comerciale stabilite
între ţările noastre, precum şi de rolul diplomaţiei ruse în negocierile privind soluţionarea
conflictului transnistrean, PDSM consideră extrem de importantă colaborarea reciproc avantajoasă
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dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă, în baza Parteneriatului strategic. PDSM optează pentru
restabilirea raporturilor politice, economice, comerciale şi culturale moldo-ruse reciproc
avantajoase.
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova se pronunţă pentru afirmarea relaţiilor de
parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, care include colaborarea în domeniile politic,
economic, cultural; combaterea ameninţărilor neconvenţionale la adresa securităţii; stimularea
creşterii volumului de investiţii americane în Republica Moldova.
Apreciind potenţialul lor economic, PDSM consideră necesară intensificarea colaborării pe
multiple planuri cu Japonia, China, Israel, cu alte state din Asia, Orientul Mijlociu, Africa şi
America Latină.
PDSM consideră oportun de a spori eficienţa participării Republicii Moldova în acordurile
internaţionale, regionale, colective, multilaterale şi bilaterale pentru a beneficia la maxim de
posibilităţile oferite de acestea, precum şi de a dezvolta colaborarea cu organizaţiile şi ţărileparteneri.
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova consideră oportun de a transfera colaborările
multilaterale din cadrul Comunităţii Statelor Independente în albia unor relaţii bilaterale clare şi de
durată. Constatând reducerea eficienţei Comunităţii Statelor Independente şi considerând epuizate
sarcinile organizaţiei, Republica Moldova va părăsi gradual structurile CSI, pe măsura stabilirii unor
relaţii bilaterale cu statele–membre şi după ce vor fi semnate acorduri similare între Republica
Moldova şi fiecare ţară-membră a CSI.
Dialogul cu partenerii sociali
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova optează pentru elaborarea unui cadru legislativ
favorabil dezvoltării organizaţiilor obşteşti economic independente şi politic libere ca bază pentru
edificarea societăţii civile democratice în Moldova, capabilă să influenţeze procesul de adoptare a
celor mai importante decizii de stat şi să controleze realizarea lor.
PDSM consideră drept un partener strategic sindicatele independente, care militează pentru
participarea angajaţilor în administrarea întreprinderilor. Optăm pentru independenţa reală a
sindicatelor şi afirmarea lor ca instrument eficient de apărare a intereselor sociale ale angajaţilor, de
participare la încheierea acordurilor dintre organele de stat şi uniunile antreprenoriale vizând
problemele tarifelor, preţurilor, condiţiilor de salarizare şi de muncă ale angajaţilor.
Poziţia Partidului Democraţiei Sociale faţă de religii porneşte de la principiul libertăţii
conştiinţei, recunoscându-se dreptul fiecărui om de a fi liber în viziuni şi convingeri, inclusiv
religioase sau ateiste. Acest principiu asigură posibilitatea de a fi membri şi de a colabora cu
Partidul atât pentru credincioşi, cât şi pentru atei.
PDSM este deschis pentru colaborare cu Biserica şi cu organizaţiile religioase separate în
vederea revigorării morale a societăţii, organizării unor sisteme de ajutor social pentru copii, invalizi
şi bătrâni, pentru educarea civică a tineretului.
ECONOMIA COMPETITIVĂ – BAZA COMPETITIVITĂŢII ŢĂRII
Dezvoltarea economiei libere de piaţă
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova consideră dezvoltarea economiei o prioritate a
activităţii sale, sarcina de bază fiind înregistrarea unor ritmuri avansate de creştere economică.
Optăm pentru realizarea unei maxime liberalizări şi deschideri a economiei, pentru intensificarea
activităţii de construcţie a infrastructurii şi de antrenare a capitalului privat în dezvoltarea
sectoarelor-cheie ale economiei. Suntem convinşi că economia naţională poate deveni competitivă
doar în condiţiile integrării ei în procesele economice mondiale.
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PDSM pledează pentru orientarea de piaţă a reformelor realizate în Moldova. Îmbinarea
principiilor economiei funcţionale de piaţă cu politicile sociale active şi rolul de reglementare
eficace a statului constituie esenţa şi suportul unei economii prospere şi al bunăstării poporului
moldovenesc.
Proprietatea privată – esenţa unei economii eficiente
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova consideră proprietatea privată drept pilonul de
bază al economiei de piaţă, fapt ce presupune stimularea şi atragerea, în condiţii concurenţiale de
maximă transparenţă pentru societate, a investiţiilor autohtone şi străine pentru afirmarea unei clase
de proprietari eficienţi şi oneşti. Pledăm pentru asigurarea garanţiilor contra oricăror redistribuţii a
proprietăţii în Moldova.
Dezvoltarea businessului mic şi mijlociu
PDSM stabileşte drept sarcină primordială crearea unui climat favorabil lansării şi
dezvoltării afacerilor mici şi mijlocii, eliminarea presiunilor excesive din partea statului, crearea
unui sistem eficient de protecţie a lor. PDSM va stimula iniţiativele întreprinzătoare, prin
introducerea sistemului de înregistrare la cerere, prin eliminarea contradicţiilor din cadrul legislativ
şi prin asigurarea stabilităţii acestuia, prin instituirea unui sistem clar de reglementări şi limitarea
procedurilor de control din partea organelor administrativ-statale.
Susţinerea producătorilor autohtoni
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova este adeptul unui protecţionism moderat al pieţei
moldoveneşti şi optează în acest sens pentru realizarea măsurilor conforme practicilor şi acordurilor
internaţionale, considerând dezvoltarea pieţei interne şi atragerea investiţiilor interne drept condiţii
primordiale pentru asigurarea unei creşteri economice în Moldova.
Convingerea noastră este că asigurarea unui climat investiţional favorabil în ţară este
posibilă doar prin restabilirea credibilităţii agenţilor economici în instituţiile statului şi prin onorarea
strictă de către stat a obligaţiunilor asumate. PDSM va lupta pentru îngrădirea businessului de
dezmăţul birocratic, de constrângerile pe motive politice şi personale şi, în acelaşi timp, pentru
excluderea practicilor de influenţă negativă a grupurilor economice asupra puterii de stat.
Politica agrară a Partidului Democraţiei Sociale din Moldova
PDSM porneşte de la convingerea că depăşirea crizei social-economice trebuie începută de la
dezvoltarea sectorului agrar şi susţinerea acestuia de către stat.
Acest adevăr este extrem de actual pentru Republica Moldova, dat fiind că cetăţenii angajaţi în
sectorul agrar şi de prelucrare a producţiei agricole asigură securitatea alimentară a ţării şi sunt
purtătorii tradiţiilor naţionale, ai spiritualităţii şi ai fondului genetic al poporului.
Din aceste considerente, Politica agrară a PDSM porneşte de la rolul prioritar al sectorului în
economia naţională şi are în vedere susţinerea masivă a producătorilor agricoli în spiritul
principiului “Un ţăran prosper – o ţară prosperă”. Aceasta presupune pregătirea ţăranilor pentru
condiţiile de luptă concurenţială pe piaţa internă şi pe pieţele internaţionale.
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova va urmări scopul de a edifica un sistem eficient
de protecţie a pieţei naţionale a produselor agricole, inclusiv prin diversificarea formelor de
proprietate şi de organizare juridică asupra pământului, prioritate acordându-se proprietăţii private.
Ne pronunţăm pentru asigurarea finanţării bugetare a infrastructurii sectorului agrar, a
construcţiei de drumuri în localităţile rurale, a bazei de prăsilă, pomiculturii, viticulturii şi producerii
10

de seminţe. Statul este obligat să acorde ajutor producătorilor agricoli în identificarea pieţelor de
desfacere pentru produsele acestora şi să contribuie la promovarea produselor autohtone.
Partidul va stimula consolidarea terenurilor agricole pe principii benevole, pentru a crea
condiţii favorabile aplicării în sectorul agrar a tehnologiilor moderne, sporirii eficacităţii muncilor
agricole şi a competitivităţii produselor agricole autohtone pe piaţa internă şi pe pieţele externe.
Scopul principal al PDSM este renaşterea, pe un nou fundament economic, a unei agriculturi
moderne, cu o puternică industrie de prelucrare a producţiei ca bază pentru dezvoltarea rurală
complexă şi durabilă. PDSM pledează pentru dezvoltarea agriculturii bazate pe producţia ecologică
ca premisă pentru asigurarea competitivităţii mărfurilor moldoveneşti.
PDSM militează pentru egalarea standardelor sociale şi culturale de viaţă dintre populaţia
urbană şi cea rurală a Republicii Moldova.
Eradicarea economiei subterane
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova stabileşte drept sarcină prioritară legalizarea
sectorului subteran al economiei naţionale, fiind conştient de importanţa acestor acţiuni în
soluţionarea problemelor economice şi sociale stringente ale ţării.
În acelaşi timp, constatăm că această sarcină nu poate fi realizată doar prin măsuri juridice şi
administrative de impunere sau prin simpla amnistiere a capitalului neformal.
Doar aplicarea în complex a unor astfel de măsuri ca reducerea reglementărilor în afaceri,
minimalizarea poverii fiscale, eficientizarea sistemului juridic poate conduce la diminuarea
economiei paralele în Moldova.
PDSM apreciază o parte a sectorului subteran al economiei ca pe o “economie de
supravieţuire”, în cadrul căreia activitatea neînregistrată şi nesupusă impozitării permite cetăţenilor
să-şi compenseze pierderile generate de neonorarea de către stat a funcţiilor sale privind asistenţa
socială satisfăcătoare, asigurarea cu pensii şi salarii achitate deplin şi la timp.
Statul trebuie să-şi onoreze eficient şi cinstit funcţiile şi obligaţiunile faţă de cetăţeni,
realizând, în paralel, politici menite să legalizeze activităţile antreprenoriale ilicite ale populaţiei,
oferindu-le acestora posibilităţi de a-şi asigura legal venituri suficiente ca să le satisfacă necesităţile.
În acelaşi timp, statul are obligaţia de a intensifica lupta cu economia subterană criminală.
POLITICA SOCIALĂ
COMPETITIVE

EFICIENTĂ

–

GARANŢIA

EDIFICĂRII

UNEI

ŢĂRI

Partidul Democraţiei Sociale din Moldova stabileşte drept cel mai important criteriu şi drept
scop primordial al activităţii sale realizarea unei politici sociale active, contribuind esenţial la
afirmarea rolului statului de garant al realizării drepturilor personale şi sociale ale fiecărui cetăţean
al Republicii Moldova.
Suntem convinşi că fără o politică socială chibzuită este imposibilă dezvoltarea unei
economii moderne şi eficiente, precum şi afirmarea unei societăţi stabile.
PDSM va milita pentru realizarea neîntârziată a obligaţiunilor statului (achitarea la timp a
salariilor în sectorul public, a pensiilor şi indemnizaţiilor), precum şi pentru onorarea obligaţiunilor
ulterioare (majorarea salariilor şi pensiilor, extinderea bazei de beneficiari de indemnizaţii sociale)
conform standardelor economice şi sociale de viaţă acreditate într-o societate modernă.
Dreptul la muncă şi autoafirmarea personalităţii
Partidul Democraţiei Sociale va pleda constant şi insistent pentru edificarea sistemului de
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garanţii de stat a dreptului la muncă şi autoafirmare a personalităţii. Optăm pentru perfecţionarea
legislaţiei conţinând elemente ale democraţiei economice, care presupune dreptul de participare a
angajaţilor la administrarea întreprinderilor, reprezentarea acestora în consiliile de observatori.
PDSM se pronunţă pentru crearea condiţiilor de muncă pentru fiecare cetăţean apt de muncă,
asigurarea condiţiilor preferenţiale pentru angajarea grupurilor socialmente vulnerabile – a femeilor,
tinerilor, mamelor singure, invalizilor şi orfanilor. Considerăm oportună constituirea unui fond de
stat pentru compensarea cheltuielilor respective ale angajatorilor.
Politica de asistenţă de şomaj presupune deplasarea accentelor de pe ajutorul material pasiv
acordat şomerilor spre realizarea politicii active de angajare, inclusiv facilitarea iniţierii de afaceri
mici şi mijlocii şi autoangajării populaţiei, instruirea şi recalificarea şomerilor, dezvoltarea
sistemului de informare operativă despre locurile de muncă vacante, organizarea muncilor publice,
stimularea investiţiilor în crearea locurilor de muncă.
Garanţiile de remunerare a muncii
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova optează pentru asigurarea dreptului fiecărui
cetăţean al Republicii Moldova la un loc de muncă garantat şi bine plătit. Dreptul la muncă este unul
esenţial şi vom insista asupra realizării lui plenare, ceea ce presupune posibilitatea ca fiecare
cetăţean să aibă venituri în măsură de a satisface necesităţile sale vitale, la nivelul coşului minim de
consum.
Susţinerea şi consolidarea familiei
PDSM optează pentru realizarea activă a Strategiei de stat privind susţinerea şi consolidarea
familiei, prin asigurarea acesteia a unei independenţe economice reale.
Partidul optează pentru edificarea unui sistem de garanţii ale respectării drepturilor, cinstei
şi onoarei copiilor, în conformitate cu Convenţia ONU “Privind drepturile copilului”. Ne
pronunţăm pentru egalarea muncii femeilor-mame în educarea copilului cu munca în producere,
precum şi pentru recunoaşterea şi evaluarea corespunzătoare de către societate şi stat a muncii de
educaţie. Pledăm pentru substituirea sistemului existent de indemnizaţii pentru creşterea copiilor,
stabilite în calcul pe copil, cu un tip nou - alocaţii familiale, acordate în funcţie de venitul familiei.
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova stabileşte drept una dintre cele mai importante şi
actuale sarcini realizarea de către stat a unor politici active de stimulare a natalităţii şi de prevenire a
îmbătrânirii naţiunii. Statul este obligat să ofere garanţii sociale şi indemnizaţii stimulatorii
familiilor pentru naşterea şi educaţia copiilor. Societatea are obligaţia de a-şi mobiliza eforturile
pentru lichidarea completă a vagabondajului.
Politica de asigurare cu locuinţe
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova este adeptul politicii active a statului în
asigurarea populaţiei cu spaţiu locativ.
Realizarea dreptului fiecărui cetăţean de a avea locuinţă este o sarcină strategică a PDSM.
Considerăm necesar de a institui un fond al locuinţelor de stat, nesupuse privatizării, oferite
cetăţenilor neasiguraţi, în condiţii privilegiate de arendă şi de servicii comunale calitative.
Optăm pentru crearea unei pieţe imobiliare civilizate, continuarea procesului de privatizare a
fondului locativ de stat, stimularea investiţiilor private în sectorul locativ-comunal, utilizarea
surselor fondului de pensionare şi altor fonduri sociale pentru finanţarea construcţiilor, creditarea
avantajoasă a tineretului şi a populaţiei rurale în scopul stimulării construcţiilor de locuinţe,
aplicarea de stimulente fiscale pentru toate formele de activităţi în domeniul construcţiei de locuinţe.
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Partidul Democraţiei Sociale consideră necesar de a realiza reforma radicală a sectorului
comunal care să presupună demonopolizarea şi intensificarea controlului asupra tarifelor aplicate
şi a calităţii serviciilor comunale prestate populaţiei.
Grija faţă de pensionari
Fiecare cetăţean are dreptul la o pensie asigurată şi mulţumitoare. În acest scop, vom opta
pentru crearea în Republica Moldova a unui sistem de pensii, care să garanteze tuturor cetăţenilor o
pensie de stat acumulată din activitatea în cadrul unor întreprinderi şi din contribuţiile personale în
fondul de pensii. Politicile Partidului Democraţiei Sociale din Moldova în domeniul protecţiei
persoanelor în vârstă presupun dezvoltarea sistemelor alternative de pensii, în paralel cu cel de stat,
în condiţiile unei supravegheri publice severe, prin intermediul cărora fiecare cetăţean îşi poate
completa economiile pentru a-şi asigura o bătrâneţe fără lipsuri. Milităm pentru adoptarea
prevederilor legale privind mecanismul de indexare a pensiilor raportate la mărimea salariului mediu
pe economie şi la inflaţie.
PDSM optează pentru reformarea sistemului de pensii în agricultură, oferindu-le
lucrătorilor agricoli oportunitatea de a contribui şi a primi mai mult pe bază voluntară.
Protecţia păturilor socialmente vulnerabile
În viziunea Partidului Democraţiei Sociale din Moldova, sarcina principală a statului este
asigurarea unei protecţii eficiente a păturilor socialmente vulnerabile ale populaţiei.
Considerăm că la momentul actual, scopul de bază al statului este edificarea sistemului de
protecţie socială orientată, crearea mecanismelor de asistenţă informaţională, juridică şi
organizaţională pentru reprezentanţii păturilor nevoiaşe ale populaţiei.
PDSM va insista asupra elaborării şi realizării programelor destinate să combată excluziunea
şi discriminarea socială, pledând pentru includerea păturilor socialmente vulnerabile în activităţile
publice. Partidul militează pentru respectarea strictă a principiului de susţinere socială a populaţiei
cu venituri mici prin compensaţii direcţionate, corelate cu mărimea minimului de existenţă.
INVESTIŢIA ÎN FACTORUL UMAN – PREMISĂ A SPORIRII COMPETITIVITĂŢII
REPUBLICII MOLDOVA
Convingerea PDSM este că cea mai eficientă investiţie pentru asigurarea unei dezvoltări
durabile a societăţii şi a statului este investiţia în factorul uman, în dezvoltarea resurselor umane şi,
îndeosebi, în educaţie, sănătate, cultură şi tineret.
Educaţia şi ştiinţa
Competitivitatea unei naţiuni este determinată, înainte de toate, de nivelul său de educaţie.
Realizarea dreptului la educaţie de calitate este sarcina de bază a politicii partidului în domeniul
educaţiei. Procesul de instruire trebuie să fie într-o strânsă corelaţie cu necesităţile economiei
naţionale, sistemul educaţional anticipând procesele de dezvoltare a economiei şi societăţii
informaţionale.
PDSM insistă asupra instruirii fără plată în învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi,
parţial, în învăţământul universitar. Optăm pentru realizarea unor programe speciale de asigurare a
accesului la studii universitare pentru tinerii dotaţi din familiile neasigurate.
O componentă indispensabilă a instruirii este educarea cetăţenilor conştienţi, ceea ce
presupune orientarea practică a procesului educaţional vizând pregătirea tinerilor pentru provocările
social-economice de ultimă oră, dar şi păstrarea tradiţiilor istorice ale instruirii multilaterale,
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formarea deprinderilor de comportament social la generaţiile în creştere, studierea drepturilor
tinerilor şi formarea capacităţilor de a şi le apăra, educarea patriotismului.
Pentru realizarea acestor sarcini, este necesar de a stimula la nivel de stat atragerea în sistemul
de educaţie a cadrelor înalt calificate, formarea bazei informaţionale moderne pentru instruire,
includerea instituţiilor moldoveneşti în reţeaua informaţională globală.
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova consideră că profesia de pedagog trebuie să
devină una dintre cele mai prestigioase, protejate şi bine plătite profesii.
PDSM militează pentru depolitizarea reală a procesului educaţional. Convingerea noastră
este că problemele contradictorii din acest domeniu trebuie soluţionate nu de funcţionari, ci de
întreaga societate. PDSM va iniţia şi va susţine discuţii publice asupra acestor probleme în spiritul
toleranţei şi respectului reciproc, pentru a identifica soluţiile acceptate de întreaga societate.
Optăm pentru susţinerea permanentă şi complexă a ştiinţei naţionale, considerând că
dezvoltarea capacităţii de competitivitate a ţării este într-o relaţie indisolubilă cu nivelul şi
potenţialul ei intelectual, cu dezvoltarea ştiinţei.
Pledăm pentru crearea unui sistem de pârghii legislative de favorizare a investiţiilor private
autohtone şi străine în cercetările oamenilor de ştiinţă moldoveni, în proiectele comune cu parteneri
din alte ţări.
Sistemul de sănătate
Fiecare cetăţean al Republicii Moldova are dreptul la servicii medicale accesibile şi de
calitate. Partidul Democraţiei Sociale din Moldova pledează pentru introducerea unui sistem de
garanţii financiare şi materiale pentru asigurarea minimului necesar de servicii medicale de calitate
fără plată, inclusiv pentru cetăţenii neasiguraţi. Optăm pentru perfecţionarea şi sporirea eficienţei
sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. De asemenea, pledăm pentru dezvoltarea
medicinii particulare şi a sistemului privat de asigurare medicală, ca elemente complementare
ale serviciilor garantate de stat, care ar permite sporirea calităţii şi diversificarea serviciilor medicale
acordate populaţiei. PSDM consideră că statul este dator să elaboreze şi să realizeze programe de
durată privind profilaxia îmbolnăvirilor, precum şi să edifice un sistem modern de medicină
preventivă.
Partidul optează pentru afirmarea statutului social binemeritat al medicilor, prin realizarea
unor politici de pregătire, perfecţionare şi instruire continuă a cadrelor din domeniul sănătăţii la
nivelul standardelor internaţionale.
Politica PDSM în domeniul culturii
Cultura este elementul-cheie în procesul de consolidare a unităţii poporului, în
asigurarea echilibrului social şi a concordiei civice.
Partidul Democraţiei Sociale optează pentru adoptarea cadrului legislativ ce ar
instituţionaliza angajamentele statului întru susţinerea culturii, se pronunţă pentru elaborarea şi
realizarea unei strategii clare de finanţare bugetară, contribuţie particulară şi sponsorizare a
culturii. Vom lansa, în acest scop, iniţiative de creare a fondurilor speciale de sprijinire a culturii,
identificând diverse posibilităţi pentru asigurarea materială a personalităţilor culturii moldoveneşti,
pentru restaurarea muzeelor, teatrelor şi pentru revigorarea artei cinematografice din Moldova.
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova este dispus să acorde sprijin personalităţilor
culturii naţionale, indiferent de opţiunile politice ale acestora, să participe la organizarea activităţilor
culturale necomerciale.
PDSM optează pentru păstrarea şi valorificarea diversităţii culturale şi a moştenirii spirituale –
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monumentele de istorie şi cultură, completarea fondurilor muzeistice şi de bibliotecă.
Politica PDSM în domeniul tineretului
Politica activă de tineret este o investiţie strategică în viitorul Republicii Moldova. Lozinca
“Tinerii sunt viitorul nostru!” nu este pentru noi doar un slogan răsunător. Partidul Democraţiei
Sociale din Moldova militează realmente pentru realizarea dreptului tineretului de a se afirma
ca o putere socială, care are un viitor.
Acestui scop îi este subordonată întreaga activitate a PDSM, orientată spre crearea condiţiilor
favorabile: un start reuşit în viaţă; obţinerea de către tineri a studiilor de calitate; realizarea dreptului
la alegerea liberă a profesiei şi a activităţii de muncă; dezvoltarea fizică şi sportivă;
autoperfecţionarea.
Avem certitudinea că o ţară competitivă are nevoie, în primul rând, de o nouă generaţie de
politicieni, de cetăţeni activi politic, care împărtăşesc idealurile societăţii civile şi principiile statului
de drept, ale democraţiei şi patriotismului.
Pornim de la convingerea că în procesul de decizie şi de realizare a politicii de tineret trebuie
să participe, înainte de toate, tinerii. Partidul apără interesele lor, inclusiv prin crearea de diverse
asociaţii, cluburi şi centre de tineret.
Scopul primordial al politicii de tineret a PDSM este crearea şi consolidarea condiţiilor
juridice, economice şi organizaţionale pentru afirmarea civică şi socială a tinerei generaţii.
Pentru realizarea în practică a drepturilor tinerei generaţii Partidul Democraţiei Sociale
din Moldova stabileşte cota de reprezentare de 15% a tinerilor de până la 30 de ani în listele
de candidaţi în parlament şi în organele administrative de toate nivelurile.
Politicile de sprijin pentru femei
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova promovează insistent şi consecvent principiul
egalităţii genurilor şi egalităţii şanselor pentru femei şi bărbaţi. În acest sens, statul trebuie să
desfăşoare programe care vizează integrarea femeilor în societate şi eliminarea discriminărilor la
care sunt supuse femeile. În viziunea noastră, statul este obligat să le asigure femeilor dreptul la
angajare, accesul la serviciu şi promovare, remunerare, şcolarizare, instruire profesională şi
siguranţă socială. Protejarea sănătăţii şi bunăstării mamei şi copilului este o obligaţie a statului şi
societăţii.
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova stabileşte cota de reprezentare de cel puţin
30% a femeilor în listele de candidaţi în parlament şi în organele administraţiei publice de
toate nivelurile.
Astfel Partidul Democraţiei Sociale din Moldova vede problemele şi perspectivele de
dezvoltare ale Republicii Moldova.
PDSM va insista asupra realizării Programului său Politic, utilizând toate posibilităţile legale
pentru a schimba în bine situaţia din ţară, participând în activitatea legislativă, realizând activităţi
practice în centru şi în teritoriu, stabilind şi menţinând o relaţie directă şi permanentă cu oamenii.
Obiectivul final al programului Moldova Competitivă este de a atinge - până în 2025 – nivelul de
corespundere criteriilor democratice, economice şi sociale (Criteriilor de la Copenhaga), pentru
acceptarea ca membru deplin al Uniunea Europeană.
Activitatea Partidului Democraţiei Sociale din Moldova este orientată spre statornicirea în
Republica Moldova a unui nou stil de viaţă, bazat pe activismul politic, social şi economic al
cetăţenilor, pe responsabilitatea personală pentru deciziile şi acţiunile întreprinse de ei.
Mizând pe voinţa poporului şi având sprijinul lui, Partidul Democraţiei Sociale din
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Moldova luptă pentru putere, cu scopul de a obţine posibilitatea să-şi realizeze Programul de
reorganizare şi modernizare a tuturor sferelor vieţii sociale.
Moldova Competitivă politic, economic şi social îşi va ocupa locul bine meritat în Europa
şi în lumea secolului XXI!
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