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PROGRAMUL 

Partidului Politic 

Partidul Popular din Moldova 

Convinşi că viitorul Republicii Moldova este unul al prosperităţii şi demnităţii, convinşi că 

oamenii simpli şi decenţi sunt singurii capabili să edifice acest viitor, convinşi că marile realizări 

naţionale sunt înfăptuite prin şi pentru popor, convinşi că adevărul, binele şi dreptatea triumfă 

prin efortul comun al fiecăruia dintre noi, convinşi că resemnarea nu poate fi o soluţie civică, 

noi, membrii Partidului Popular din Republica Moldova, ne asumăm misiunea de a pune 

bazele unei noi identităţi politice. 

Prin însăşi denumirea sa, Partidul Popular îşi propune să reprezinte masiv populaţia şi să apere 

interesele tuturor cetăţenilor, indiferent de originea etnică, limbă, religie, sex, situaţia materială 

sau provenienţa lor socială. Partidul îşi propune să transforme Republica Moldova într-un stat 

modern, în care oamenii să aibă o viaţă demnă si asigurată.  

Partidul pledează pentru ca puterea de stat să răspundă în faţa poporului şi să fie controlată de 

popor. 

A fi popular înseamnă, începând de astăzi, a fi cinstit, modest, pios, a iubi tradiţiile naţionale şi 

dreptatea, a fi solidar şi capabil de sacrificii pentru binele aproapelui.  

Partidul Popular din Moldova aparţine celor care cred că principala prioritate a anilor în curs 

este edificarea unui stat puternic, modern – unui stat al bunăstării şi dreptăţii.  

Partidul Popular din Moldova aparţine celor care cred că responsabilitatea, bunul-simţ, 

modestia şi eficacitatea trebuie să înlocuiască războiul politic, incompetenţa, populismul.  

Partidul Popular din Moldova constituie ofensiva decenţei în politica moldovenească.  

Partidul Popular din Moldova este principala 

forţă de centru-stânga în Republica Moldova 

Partidul Popular din Moldova este o construcţie politică de centru-stânga, care are drept 

obiectiv introducerea în Republica Moldova a guvernării progresiste şi asigurarea stabilităţii 

politice pe termen lung.  

Partidul Popular din Moldova se bazează pe doi piloni: interesul naţional şi dialogul social. 

Interesul naţional este în centrul construcţiei noastre politice, şi discutăm aici despre problemele 

tuturor moldovenilor. Al doilea pilon este dialogul social. Dialogul social, dacă este unul foarte 

consistent şi corect, aduce stabilitate şi echilibru în orice societate.  

Epoca partidelor mastodont, imobile, populiste, gata oricând să mintă electoratul a apus.  

Partidul Popular din Moldova promovează o politică pragmatică în discurs şi propuneri de 

guvernare, cinstită şi loială interesului naţional.  

Partidul Popular din Moldova nu îşi propune să fie un club închis, ci doreşte să iniţieze o 

mişcare socială naţională prin care să devină partidul progresului şi al cetăţeanului în Republica 

Moldova.  

Partidul Popular din Moldova este adepta consensului politic pe marile teme de interes 

naţional. Partidul Popular din Moldova nu respinge nici-o alianţă cu forţele pozitive, loiale 

ţării, care susţin progresul şi modernizarea Republicii Moldova.  



Partidul Popular din Moldova se adresează tinerilor care au nevoie de îndrumare la început de 

viaţă, familiilor tinere care au nevoie de sprijin pentru a-şi creşte copiii, generaţiilor active pentru 

care statul este adesea un obstacol în împlinirea personală şi generaţiilor care au contribuit la 

construcţia acestei ţări şi au nevoie de susţinere. 

Partidul Popular din Moldova promovează patriotismul pozitiv al celor care cred în 

capacitatea de regenerare a Republicii Moldova şi nevoia unui stat activ, puternic, dar echilibrat, 

care dă un impuls iniţiativei personale de împlinire.  

Partidul Popular din Moldova este o forţă politică ataşată valorilor naţionale, deschisă 

aprofundării integrării, pricepută la administrarea eficientă a interesului public, care promovează 

democraţia socială şi militează pentru reconstrucţia pe baze noi a unui stat activ puternic.  

Filosofia şi politicile de dreapta au eşuat lamentabil. Apelul disperat la protecţia statului, al celor 

care decenii la rând s-au străduit să-l distrugă, demonstrează nevoia unei noi ordini politice şi 

economice bazate pe un echilibru progresist între puterile corectoare ale statului şi forţele cinstite 

ale pieţei. 

Nu o societate controlată de un stat atotputernic, dar nici una aruncată în haos de pieţe 

dezordonate aflate în goană după profituri egoiste şi mincinoase. Ar fi o eroare ca eşecul 

politicilor de dreapta să retrezească din adormire concepţiile falimentare şi învechite despre un 

stat care naţionalizează economia. Dar ar fi o eroare şi mai mare ca statul să asiste pasiv la 

dezmăţul corupţiei sau al pieţelor nereglementate care distrug peste noapte comunităţi întregi de 

oameni.  

Noua ordine politică şi economică progresistă propusă pentru Republica Moldova se întemeiază 

pe fundamentele sănătoase ale pieţei, echilibrate de acţiunea viguroasă a unui stat activ care 

protejează omul, drepturile sale şi demnitatea vieţii în faţa abuzurilor şi valului mecanic al 

profitului cu orice preţ.  

Partidul Popular din Moldova îşi desfăşoară întreaga sa activitate politică, sprijinindu-se pe 

principiile fundamentale naţional-statale, social-economice, cultural-istorice, pe ansamblul actual 

al relaţiilor multilaterale cu alte state. Aceste principii îşi găsesc expresia şi realizarea, se 

concretizează în sarcinile de program.  

I. În domeniul politic şi statal-juridic  

Societatea noastră este ostatecul unei polarizări excesive şi inechitabile a redistribuirii bunurilor 

între membrii ei, exprimată prin pauperizarea masivă a majorităţii cetăţenilor şi îmbogăţirea 

rapidă a unui segment îngust. Debandada economică şi sărăcia sânt o consecinţă a dezinteresului 

statului faţă de elaborarea şi implementarea unor strategii şi politici de edificare a unei societăţi 

moderne, al cărei scop să fie găsirea unui echilibru între dinamica socială şi dreptatea socială. 

Eforturile de energizare a mecanismelor economiei naţionale ţin cont doar de obţinerea unor 

profituri cât mai mari, aspectele sociale fiind neglijate.  

Astfel, atestăm o finanţare precară a educaţiei şi serviciilor de sănătate; reţeaua asistenţei sociale 

este foarte puţin extinsă, ceea ce sporeşte excluziunea socială şi determină redistribuirea 

inechitabilă a valorii. În consecinţă, a apărut un nou strat social, al celor de jos, constituit din 

persoane aflate în sărăcie extremă.  

Dezvoltarea socială echitabilă  

În contrapunere cu acestea, Partidul Popular din Moldova îşi propune stimularea dezvoltării 

sociale echitabile, în care statul şi cetăţenii sînt parteneri şi se susţin reciproc. Noi milităm pentru 

un stat care va reinstaura încrederea între oameni şi instituţiile statului, pentru edificarea unei 

societăţi solidare. Pentru aceasta este nevoie de un proces de schimbare a mentalităţilor, o nouă 

scară de valori sociale şi individuale, redefinirea relaţiilor dintre cetăţean, comunitate şi stat, o 

societate echitabilă şi solidară, revalorizarea muncii, dezvoltarea infrastructurilor–iată pilonii 



care pot transforma Moldova în bine şi care pot aduce bunăstare pe termen lung pentru toţi 

cetăţenii ei.  

În orice societate dreaptă, redistribuirea resurselor trebuie realizată după un model social care să 

garanteze circuitul beneficiilor dinspre cei care au, înspre cei care nu au şi nu îşi pot procura 

singuri. Acesta este principiul moral social care trebuie să guverneze noua societate 

moldovenească. Este necesară o politică de redistribuire a bogăţiei prin cotele diferenţiate de 

impozitare, în funcţie de venit, ceea ce presupune implementarea unor politici de redistribuire 

directă, prin deduceri de taxe, de la contribuabil către domenii sociale prioritare cum sânt 

educaţia sau sănătatea.  

II. Statul în slujba poporului şi a cetăţeanului  

Statul activ progresist. Criza economică a demostrat că statul construit pe baze sănătoase, este 

singurul refugiu capabil să garanteze securitate socială majorităţii oamenilor.  

Scopul nostru este un stat în slujba poporului, întemeiat pe respectarea legii, care va fi aliatul 

cetăţenilor în efortul dificil de eliminare a sărăciei. Noi pledăm pentru un stat care va repune în 

centrul acţiunii de zi cu zi munca decentă, care va reinstaura încrederea între oameni şi 

instituţiile statului, pentru construcţia unei societăţi solidare, responsabile faţă de toţi membrii 

săi. Moldova are nevoie de politici bine gândite, social orientate, care să pună capăt unei 

guvernări amatoriste, de pe urma căreia poporul şi statul trăiesc şi activează în dimensiuni 

paralele, statul fiind la cheremul unei birocraţii hrăpăreţe de funcţionari, iar cetăţenii obligaţi să-

şi rezolve singuri grijile şi problemele cotidiene. Situaţia în care statul îşi revendică preponderent 

doar dreptul de perceptor de impozite nu mai poate fi tolerată. Politica instinctului în 

administrarea treburilor publice trebuie înlocuită cu politica publică planificată şi aplicată la 

detaliu.  

Partidul Popular din Moldova militează pentru un stat implicat, care are capacitatea strategică 

de a valorifica echilibrat forţele globalizării în vederea creşterii nivelului de trai. PPM nu 

promovează conceptul unui stat hiper-intervenţionist, dar nici nu poate accepta un stat minimal, 

timid, controlat de interese particulare, corupte, exploatat de grupuri de interese ilicite, care îşi 

pierde treptat pârghiile de garantare a dezvoltării armonioase.  

Resursele statului popular. În Republica Moldova, aşteptările faţă de intervenţionismul statului 

sunt mari. Partidul Popular din Moldova susţine modelul unui stat social activ care protejează 

ţintit şi nu risipeşte resurse prin politici asistențiale parazite, susţinute fraudulos de acte de 

corupţie.  

Partidul Popular din Moldova propune depăşirea discursului utopic-populist al partidelor 

populare şi înlocuirea sa cu o abordare progresistă, pragmatică. Statul nu poate fi generos dacă 

nu are bani. Principii generoase fără asigurarea resurselor nu înseamnă decât minciuni electorale.  

Cea mai importantă condiţie pentru construirea statului activ aflat în slujba cetăţeanului este 

asigurarea resurselor. Statul poate obţine bani pe trei căi: reducerea costurilor aparatului de stat, 

inclusiv a celor cauzate de corupţie, reforma politicii fiscale pe baze progresiste şi stimularea 

sectoarelor economice care au potenţialul de a produce în condiţii de eficienţă.  

Politica fiscală a statului popular. Partidul Popular din Moldova nu este adeptul creşterii 

numărului de impozite care sufocă piaţa şi cetăţeanul. Dar nici nu poate accepta dumpingul fiscal 

care diminuează resursele bugetare, atrage vânătorii de forţă de muncă ieftină şi subminează, pe 

termen lung, capitalul social, esenţial la rândul său pentru dezvoltarea economiei moderne bazate 

pe cunoaştere şi tehnologie. 

Partidul Popular din Moldova este adeptul impozitului progresiv, considerând cota unică de 

impozitare o soluţie conjuncturală acceptabilă pentru o perioadă redusă de timp. Tolerăm un 

principiu nedrept doar atâta timp cât garantează finanţarea mai bună a politicilor sociale care 



regenerează echitatea. Scăderea veniturilor bugetare atrase din cota unică de impozitare trebuie 

să ducă automat la adoptarea impozitării progresive.  

Statul activ şi mediul privat. Statul activ nu este un duşman al mediului privat, ci un partener 

care îl ajută prin debirocratizare, prin facilităţi pentru dezvoltare şi creare de locuri de muncă, 

prin servicii publice de calitate şi infrastructură modernă.  

Statul activ susţine investiţiile în cercetare şi dezvoltare, fie direct cu fonduri publice, fie prin 

facilităţi acordate mediului privat. 

Politica socială a Partidului Popular din Moldova.  

Partidul Popular din Moldova tratează politica socială ca pe o investiţie, nu ca pe o cheltuială, 

prin verificarea riguroasă a modului şi cantităţii de resurse care ajung la beneficarul direct, 

precum şi prin analizarea periodică a impactului investiţiilor sociale ale statului.  

Responsabilitatea socială a mediului privat. Partidul Popular din Moldova este suţinătorul 

unei viziuni progresiste potrivit căreia serviciile publice nu trebuie să fie asigurate integral şi 

exclusiv de către stat.  

În prezent, mediul privat din Republica Moldova nu are cultura acţiunii sociale şi nici nu este 

încurajat de stat să dezvolte proiecte de ajutor social. Statul trebuie să utilizeze pârghiile fiscale 

pentru a responsabiliza social mediul privat.  

Credibilitatea statului. Pentru reclădirea încrederii cetăţenilor în statul moldovenesc, Partidul 

Popular din Moldova face apel la forţa de coerciţie a statului concentrată pe două zone 

prioritare: ordinea publică şi eliminarea corupţiei din administraţia de stat.  

III. Capitalul uman  

Capital uman şi dezvoltare. Competitivitatea Republicii Moldova şi nivelul de trai al generaţiilor 

prezente şi viitoare sunt direct legate de gradul de pregătire a resursei umane şi racordarea 

acestei pregătiri la domeniile de vârf ale ştiinţei şi tehnologiei.  

Educaţia şi formare continuă. Educaţia reprezintă cheia transformării Republicii Moldova din 

consumator în furnizor de produse şi know-how.  

Partidul Popular din Moldova propune ca reforma curriculară pentru ciclul preuniversitar să 

pună un accent mai mare pe domeniile reale: ştiinţe, matematici, informatică, tehnologie.  

Partidul Popular din Moldova propune crearea unui fond special "Ştiinţă şi Tehnologie" 

dedicat finanţării burselor pentru stundeţii merituoşi şi a proiectelor de cercetare universitară din 

domeniile tehnologiei de vârf.  

Formarea profesională continuă este o soluţie pentru recalificarea profesională a generaţiilor 

active, cu condiţia ca aceasta să nu se deruleze mecanic, ci adaptat permanent domeniilor utile 

economiei.  

O populaţie sănătoasă. Starea de sănătate a populaţiei este în egală măsură o problemă de calitate 

a vieţii, precum şi una de securitate naţională.  

În viziunea Partidului Popular din Moldova, statul are obligaţia de a asigura servicii medicale de 

înalt nivel pentru toată populaţia, fără excepţie. Sunt necesare un control drastic al modului în 

care sunt cheltuite resursele existente şi eliminarea blocajelor care limitează utilizarea pe scară 

largă a tehnicilor medicale de ultimă oră în sistemul medical din Republica Moldova.  

Politici demografice progresiste. Îmbătrânirea populaţiei afectează piaţa muncii, precum şi 

sustenabilitatea sistemelor publice de pensii.  

Echilibrul demografic al Republica Moldova este grav afectat de migraţia forţei de muncă tinere. 

Partidul Popular din Moldova consideră o eroare concepţiile potrivit cărora migraţia forţei de 

muncă tinere, needucate, aflate la limita sărăciei degrevează statul de sarcini sociale dificile. 



Aparentul câştig pe termen scurt este anulat de pierderile uriaşe de capital uman şi gravul 

dezechilibru demografic pe termen mediu şi lung. 

Partidul Popular din Moldova este adeptul stimulentelor acordate forţei de muncă înalt 

pregătite, fie prin facilităţi speciale pentru mediul privat, fie direct, prin salarizare pentru 

persoanele angajate în sectorul bugetar.  

Asistenţa socială activă pentru generaţia tânără. Declinul demografic poate fi corectat prin 

înmulţirea instrumentelor de sprijin pentru familia tânără.  

Populaţia din mediul rural. Majoritatea populaţiei din Republica Moldova care locuieşte în 

mediul rural este dezavantajată sub aspect economic, al accesului la serviciile de educaţie, 

sănătate şi a şanselor generale de împlinire personală.  

Partidul Popular din Moldova propune un pachet de programe dedicate îmbunătăţirii calităţii 

vieţii şi multiplicării oportunităţilor de dezvoltare profesională a populaţiei tinere din mediul 

rural: stimulente pentru cadrele didactice şi medicii din mediul rural, în paralel cu dezvoltarea 

bazei materiale specifice, informatizarea satului moldovenesc.  

IV. În domeniul social-economic  

Partidul Popular din Moldova consideră dezvoltarea economiei drept o prioritate a activităţii 

sale, fără de care este imposibilă asigurarea unui nivel înalt de viaţă pentru toţi cetăţenii. O 

economie competitivă, modernă, dinamică constituie un factor indispensabil pentru promovarea 

de către stat a politicilor sociale active – scopul de bază al social-democraţilor.  

Sarcina primordială constă în revizuirea cardinală a bazelor politicii economice, reorientarea ei 

spre satisfacerea intereselor maselor largi ale populaţiei prin stimularea creşterii economice 

accelerate. Modelul economic, implementat în ultimii ani de guvernare, bazat pe consumul intern 

şi transferurile cetăţenilor noştri de peste hotare este unul depăşit şi inuman sub aspect social.  

Partidul Popular din Moldova consideră că, pentru crearea locurilor de muncă, majorarea 

salariilor, pensiilor şi garanţiilor sociale, pentru ridicarea nivelului de viaţă al populaţiei, 

îmbunătăţirea stării mediului ambiant şi a sănătăţii naţiunii, este necesară dezvoltarea economiei, 

implementarea unei politici sociale echitabile şi adecvate, în condiţiile asigurării securităţii 

ecologice a ţării.  

Partidul Popular din Moldova propune un program real, bazat pe specificul şi potenţialul ţării, 

de edificare şi dezvoltare a unei economii competitive, în care rolul statului constă în 

reglementare, direcţionare şi stimulare.  

Partidul Popular din Moldova susţine concurenţa liberă şi loială ca instrument de dezvoltare. 

Pledăm pentru stoparea procesului de monopolizare a ramurilor economiei naţionale.  

Reieşind din aspectul social, programul propus va asigura protecţia mediului ambiant şi va servi 

drept fundament pentru formarea unei naţiuni sănătoase din toate punctele de vedere.  

În viziunea Partidul Popular din Moldova, o Economie Competitivă pentru RM include: 

formarea complexului agroindustrial modern, dezvoltarea accelerată a industriei bazate pe 

inovaţii şi tehnologii performante, a sectorului de comunicaţii electronice şi tehnologii 

informaţionale, cu o pondere înaltă a valorii adăugate în produsul final, cu un grad înalt de 

aplicare a realizărilor ştiinţifice şi a forţei de muncă calificate. Considerăm aceste ramuri 

prioritare pentru asigurarea unei creşteri economice durabile şi calitative.  

Economia competitivă înseamnă şi valorificarea plenară a avantajelor concurenţiale pe care le 

are Republica Moldova. Statutul de neutralitate permanentă ne oferă posibilitatea de a fi o punte 

între Est şi Vest. Regimul de comerţ asimetric cu UE şi facilitar cu CSI constituie un avantaj 

pentru atragerea capitalului şi tehnologiilor şi crearea întreprinderilor orientate spre exportul 

producţiei. În condiţiile actuale de dezvoltare a 6  



proceselor de globalizare, numai o economie competitivă va permite Moldovei să devină un stat 

cu adevărat suveran care va putea să ocupe un loc demn între ţările lumii.  

Modernizarea economică  

Modernizarea economică are ca punct final depăşirea situaţiei de criză permanentă, tranziţia 

accelerată spre economia cunoştinţelor şi a tehnologiilor inovaţionale. Este necesară formarea şi 

dezvoltarea prioritară a următoarelor ramuri şi direcţii:  

Implementarea tehnologiilor avansate - formarea ramurilor noi cu tehnologii performante, 

dezvoltarea producţiei electronice şi a tehnologiilor informaţionale.  

Formarea complexului agro-industrial - integrarea sectoarelor de cultivare, prelucrare şi 

comercializare; producerea şi exportarea produselor alimentare de calitate înaltă şi ecologic pure; 

crearea bazei de materie primă pentru „industria sănătăţii”.  

Industria sănătăţi - producerea şi exportul preparatelor farmaceutice de calitate şi ecologic pure, 

a medicamentelor, produselor cosmetice, detergenţilor etc. Odată cu dezvoltarea serviciilor 

medicale şi de cosmetologie profesioniste şi moderne, accesibile ca preţ, Moldova va deveni o 

ţară atractivă pentru cei din comunitatea internaţională prin mediul ambiant nedăunător şi 

produse alimentare pure.  

Turism şi Infrastructură - formarea şi dezvoltarea infrastructurii, drumurilor, comunicaţiilor, 

hotelurilor, restaurantelor şi centrelor de agrement. Promovarea Eco-turismului, combinarea cu 

programe de asanare, prestarea serviciilor medicale şi de cosmetologie de calitate. Promovarea 

programelor de turism rural, vinicol, ecologic  

Exportul serviciilor - dezvoltarea serviciilor IT Outsourcing, financiare, juridice, de audit şi 

consultanţă profesionistă, aducerea sistemului bancar la standardele internaţionale.  

Sectorul energetic - asigurarea securităţii energetice prin diversificarea surselor de import, 

diminuarea dependenţei energetice prin dezvoltarea producerii autohtone de energie din surse 

regenerabile, implementarea programelor naţionale de conservare a energiei.  

Politica agrară  

Partidul Popular din Moldova este convins că depăşirea crizei social-economice trebuie 

începută de la dezvoltarea sectorului agrar şi susţinerea acestuia de către stat. Acest obiectiv este 

extrem de actual pentru Republica Moldova, pentru că cetăţenii angajaţi în sectorul agrar şi de 

prelucrare a producţiei agricole asigură bunăstarea populaţiei rurale şi securitatea alimentară a 

ţării, sunt purtătorii tradiţiilor naţionale, ai spiritualităţii şi ai fondului genetic al poporului.  

Din aceste considerente, politica agrară a Partidul Popular din Moldova porneşte de la rolul 

prioritar al sectorului în economia naţională la momentul actual şi are în vedere susţinerea 

masivă a producătorilor agricoli, pregătirea şi instruirea lor pentru condiţiile de concurenţă pe 

piaţa internă şi internaţională.  

Partidul Popular din Moldova optează pentru reformarea cardinală a complexului agro-

industrial, scopul de bază fiind sporirea nivelului de trai al populaţiei rurale.  

Priorităţile principale în procesul de reformare sunt:  

- Mediul Agrobusiness-ului ce presupune un sistem fiscal, legal şi regulator, care să fie favorabil 

investiţiilor şi liberei dezvoltări a sectorului privat şi activează pentru promovarea creşterii 

exporturilor producţiei agricole;  

- Accesul la resursele financiare - prin lărgirea capitalului de împrumut pe termen mediu şi lung, 

gestionarea riscurilor, crearea mecanismelor de reducere a ratelor dobânzii;  

- Infrastructura de producere şi marketing agro-alimentar – acordarea asistenţei în dezvoltarea 

infrastructurii – drumuri, reţele electrice, acces la apă, canalizare, în scopul facilitării dezvoltării 



sistemelor moderne de producere, păstrare, procesare şi ambalare a producţiei agricole (frigidere, 

case de ambalare, sere etc.), promovarea sistemelor moderne de management al calităţii, 

implementarea schemelor de colaborare între producători, procesatori şi comercianţi în cadrul 

lanţurilor valorice;  

- Tehnologii performante – în domeniile soiurilor, a maşinilor şi utilajelor agricole, a 

tehnologiilor de producere, păstrare, prelucrare şi ambalare, a implementării standardelor 

internaţionale de calitate, în scopul dezvoltării exporturilor producţiei agricole;  

- Trecerea la producţia horticolă de valoare înaltă – prin sprijinirea introducerii soiurilor moderne 

de fructe şi legume solicitate pe pieţele interne şi internaţionale şi care sunt indicate cultivării 

intense, păstrării, procesării şi transportării;  

- Restabilirea infrastructurii de irigare - pentru diminuarea riscurilor climaterice şi formarea unei 

agriculturi durabile şi de calitate prin atingerea productivităţii şi valorii înalte;  

- Consolidarea întreprinderilor de fermieri şi asociaţiilor industriale – inclusiv a cooperativelor, 

asociaţiilor de marketing ale producătorilor, asociaţiilor utilizatorilor de apă şi altor entităţi;  

- Dezvoltarea pieţei funciare – simplificarea procedurilor de vânzare-cumpărare, eliminarea 

restricţiilor asupra proprietăţii private, sprijinirea consolidării parcelelor mici şi extinderea 

împrumuturilor ipotecare;  

- Dezvoltarea sistemului de servicii de consultare, informare şi marketing – pentru toate 

întreprinderile complexului agro-industrial şi integrarea cercurilor academice şi ştiinţifice în 

acest sistem.  

 

Partidul Popular din Moldova este pregătit de a elabora şi aplica în practică politici competente, 

coerente şi eficiente pentru dezvoltare a localităţilor rurale, inclusiv pentru:  

- dezvoltarea regională, ce includ dezvoltarea serviciilor sociale şi infrastructurii, dezvoltarea 

resurselor umane, asigurărilor sociale şi asigurării cu pensii;  

- dezvoltare a sectorului privat, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii;  

- depăşirea sărăciei cu destinaţie personalizată;  

- păstrarea moştenirii culturale şi protecţia mediului rural;  

 

Partidul Popular din Moldova optează pentru:  

- garantarea drepturilor de proprietate pentru pământ;  

- garantarea stabilităţii existenţei şi activităţii tuturor formelor organizatorico-juridice de 

proprietate, inclusiv gospodării ţărăneşti (de fermieri), societăţi pe acţiuni, cooperative, societăţi 

cu răspundere limitată şi diferite forme de arendă.  

 

Scopul principal al Partidul Popular din Moldova este renaşterea, pe un nou fundament 

economic, a unei agriculturi moderne, cu o puternică industrie de prelucrare şi export a 

producţiei ca bază pentru dezvoltarea rurală complexă şi durabilă. Partidul Popular din 

Moldova pledează pentru dezvoltarea agriculturii bazate pe producţia ecologică ca premisă 

pentru asigurarea competitivităţii mărfurilor moldoveneşti.  

Partidul Popular din Moldova militează pentru egalarea standardelor sociale şi culturale de 

viaţă dintre populaţia urbană şi cea rurală a Republicii Moldova. 



Dezvoltarea businessului mic şi mijlociu  

Partidul Popular din Moldova consideră micul business drept baza unei economii de piaţă 

puternice şi stabileşte drept sarcină primordială crearea unui climat favorabil lansării şi 

dezvoltării afacerilor mici şi mijlocii.  

Suntem pentru eliminarea presiunilor excesive din partea statului, crearea unui sistem eficient de 

protecţie a micului business. Partidul Popular din Moldova 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.  

Partidul Popular din Moldova susţine o politică economică stimulatoare şi condiţiile 

preferenţiale pentru Micul Business:  

- impozit unic, cu o administrare simplă;  

- simplificarea evidenţei contabile prin utilizarea unui singur formular;  

- efectuarea dărilor de seamă o singură dată pe an;  

- introducerea unei singure patente pentru familie;  

- facilitarea accesului la resursele financiare şi micro-creditare.  

 

Susţinerea producătorilor autohtoni şi promovarea exportului  

Partidul Popular din Moldova este adeptul unui protecţionism eficient 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.  

Partidul Popular din Moldova va lupta pentru îngrădirea businessului de dezmăţul birocratic, 

de constrângerile pe motive politice şi personale şi, în acelaşi timp, pentru excluderea practicilor 

de imixtiune arbitrară a statului în economie.  

Partidul Popular din Moldova pledează pentru substituirea importului prin promovarea 

producţiei autohtone, pentru programe de stat de promovare a exportului, inclusiv prin subvenţii 

şi alte mecanisme de stimulare.  

Atragerea şi garantarea investiţiilor  

Partidul Popular din Moldova consideră că atragerea investiţiilor în economia naţională 

trebuie tratată ca principala sursă de creare a unei baze tehnice de producere competitive, 

orientată spre export şi care va crea perspectiva de creştere economică durabilă a Republicii 

Moldova. Asigurarea unui climat investiţional favorabil în ţară este posibilă doar prin restabilirea 

încrederii agenţilor economici în instituţiile statului şi prin onorarea strictă de către stat a 

obligaţiunilor asumate. Statul trebuie să asigure condiţii clare şi stabile pentru investitori şi 

economie în întregime, un sistem de protecţie, garantare şi stimulare a investiţiilor.  

Priorităţile politicii investiţionale de stat sunt: stimularea modernizării complexe şi reformarea 

structurală a producerii, sporirea competitivităţii sectorului de prelucrare al industriei, 

dezvoltarea investiţională accelerată şi, în primul rând, formarea ramurilor inovaţionale şi 

informaţionale, a unui nou aspect tehnologic al economiei naţionale.  

Partidul Popular din Moldova consideră că Moldova nu are nevoie de creştere economică de 

dragul raportării unor rezultate macroeconomice. Orice dezvoltare economică este eficientă doar 

atunci, când conduce la creşterea nivelului de trai al oamenilor. Economia Competitivă este 

condiţia indispensabilă pentru ca Moldova să devină un stat cu adevărat suveran, un stat social.  



V. Educaţia, ştiinţa, cultura  

Învăţământul, ştiinţa şi cultura sunt principalele institute sociale, de care depinde viitorul ţării. 

Învăţământul determină potenţialul intelectual al Moldovei. De nivelul de cultură depinde gradul 

de moralitate al societăţii. Ştiinţa asigură progresul economic şi social. Populaţia activă, cu un 

nivel înalt al studiilor reprezintă factorul de bază al avantajului competitivităţii durabile al 

economiei naţionale în secolul XXI.  

Sistemul educaţional şi de învăţământ trebuie să ofere tuturor posibilitatea de a dezvolta liber 

abilităţile şi competenţele individuale. Este obligaţia statului să garanteze învăţământul de toate 

nivelurile, inclusiv superior, obligatoriu şi gratuit.  

Partidul Popular din Moldova pledează pentru dezvoltarea autonomiei instituţiilor superioare 

de stat şi particulare. Profesia de pedagog, trebuie să devină una dintre cele mai prestigioase, 

protejate şi bine plătite profesii.  

Partidul Popular din Moldova consideră ştiinţa ca fiind partea indispensabilă a dezvoltării 

economice şi viabilităţii statului. Optăm pentru modernizarea ştiinţei naţionale, susţinerea 

permanentă şi complexă în vederea creşterii competitivităţii ei în condiţiile secolului XXI.  

Partidul Popular din Moldova se pronunţă pentru finanţarea adecvată a culturii din bugetul 

statului, stimularea sponsorizării şi contribuţiilor particulare în cultură, crearea 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 Popular din Moldova optează pentru păstrarea şi valorificarea diversităţii culturale a 

RM şi a moştenirii naţionale spirituale – monumentele de istorie şi cultură, completarea 

fondurilor muzeistice şi de bibliotecă. PPM consideră important, implementarea tehnologiilor 

informaţionale în procesul educaţional, ştiinţific, cultural şi sănătate.  

Ocrotirea Sănătăţii  

Fiecare cetăţean, indiferent de veniturile obţinute, trebuie să beneficieze de un tratament şi 

îngrijire, ce corespund nivelului medicinii moderne. În acest context, Partidul Popular din 

Moldova se pronunţă pentru elaborarea unor standarde de calitate în domeniul sănătăţii şi pentru 

extinderea volumului serviciilor medicale garantate. Programele pentru protecţia maternităţii şi 

familiei sunt considerate prioritare.  

Partidul Popular din Moldova este pentru reformarea sistemului de asigurări medicale prin 

creşterea eficienţei şi transparenţei în vederea majorării numărului serviciilor medicale asigurate. 

Din contul statului, se va acorda asistenţă medicală gratuită persoanelor socialmente-vulnerabile.  

Partidul Popular din Moldova pledează pentru controlul strict asupra calităţii şi preţurilor 

medicamentelor, cu asigurarea gratuită pentru pensionari şi invalizi.  

Partidul Popular din Moldova consideră drept prioritară crearea punctelor medicale şi 

farmaceutice în fiecare localitate, modernizarea spitalelor şi centrelor medicale existente, 

finanţarea lor adecvată. Salariile medicilor şi personalului medical nu trebuie să fie mai mici 

decât salariul mediu din economie.  

VI. Politică externă echilibrată  

Politica externă a Republicii Moldova este o mostră de politică ezitantă şi, deseori, declarativă. 

Republica Moldova a preferat o politică externă multe-vectorială, de balansare între Est şi Vest, 

fără a se angaja să graviteze spre centrele constituite de putere, care erau în stare să ne ofere 

sprijin politic, economic sau în materie de securitate.  

 

 



Caracterul prioritar al integrării europene  

În domeniul politicii externe, PPM insistă asupra priorităţii scopurilor şi sarcinilor ce ţin de 

integrarea europeană. PPM insistă asupra necesităţii de a reda procesului de integrare europeană 

un caracter mult mai concret prin obţinerea unor cerinţe racordate la standardele europene şi 

obţinerea unei coordonări mai strânse cu activităţile UE în politica externă. Drept orientări 

prioritare pentru politica externă PPM consideră a fi aprofundarea relaţiilor cu vecinii apropiaţi, 

România şi Ucraina; reabilitarea sistemului de relaţii moldo-ruse în baza unor măsuri de 

depolitizare totală a acestora, prin departajarea problemelor legate de reglementarea conflictului 

transnistrean şi a altor probleme bilaterale, pentru a reda un caracter cît mai pragmatic relaţiilor 

cu Federaţia Rusă. Totodată, este necesară schimbarea accentului politicii Republicii Moldova în 

spaţiul post-sovietic în favoarea stabilirii de relaţii bilaterale interstatale, stimularea cooperării în 

cadrul GUAM . Politica externă trebuie să devină un pivot eficient de ridicare a nivelului de 

viaţă al cetăţenilor noştri.  

Condiţii de parteneriat egal cu toate părţile interesate  

Statul are nevoie de un sistem stabil de relaţii diplomatice care, indiferent de cotiturile şi 

întorsăturile tactice sau strategice ale bărcii politice moldoveneşti, trebuie să menţină active 

legăturile politice pe toate direcţiile. Ţara are nevoie de o politică echilibrată prin obţinerea unor 

condiţii de parteneriat egal cu toate părţile interesate. PPM consideră că eforturile Republicii 

Moldova în acest domeniu trebuie să fie îndreptate spre cristalizarea unui sistem de interese la 

nivel naţional, spre o activitate politică externă care să asigure nemijlocit bunăstarea cetăţenilor. 

Partidul Popular din Moldova militează pentru înfăptuirea unei politici externe echilibrate, 

orientată spre aprofundarea maximă a relaţiilor de prietenie cu toţi partenerii Moldovei. 

Obiectivul integrării Republicii Moldova în sistemul vest-european reprezintă interesul naţional 

al ţării.  

VII. Energie curată într-un mediu sănătos  

Paradigma europeană. Schimbările climatice globale afectează iremediabil şi Republica Moldova 

prin succesiunea anilor secetoşi, deşertificarea, însoţite de inundaţii catastrofale în contextul 

comprimării anotimpurilor.  

Republica Moldova are obligaţia să-şi adapteze politicile energetice şi de mediu într-o paradigmă 

complementară, după modelul Uniunii Europene.  

Mediul şi securitatea naţională. În viziunea Partidului Popular din Moldova, degradarea 

accelerată a mediului şi efectele schimbărilor climaterice trebuie tratate ca probleme prioritare 

care afectează sănătatea fizică şi securitatea naţională.  

Principiul verde. Orice decizie economică, orice decizie legată de dezvoltarea infrastructurii, de 

modificare a sistemului de taxe şi impozite, orice reglementare a statului trebuie concepută după 

un şablon standard care tratează explicit subiectul din punctul de vedere al ecologiei.  

În viziunea Partidului Popular din Moldova, creşterea eficienţei energetice are un impact major 

asupra securităţii energetice, reprezentând o măsură obligatorie pentru orice guvern al Republicii 

Moldova.  

Investiţiile pentru generarea de surse de energie regenerabilă reprezintă un instrument util pentru 

crearea de noi locuri de muncă.  

Partidul Popular din Moldova susţine adoptarea unui sistem naţional de bonusuri fiscale pentru 

toţi agenţii economici care îndeplinesc criteriile maximale de protecţie a mediului. 


