Alegeri parlamentare din 11 iulie 2021

Programul de guvernare 2021–2025
al Partidului Legii şi Dreptăţii

I. Educaţie, tineret şi sport
Bogăţia principală a unui stat este omul educat! Situaţia sistemului educaţional din Republica
Moldova de astăzi este una tragică, deoarece nu a constituit o prioritate pentru niciunul dintre
partidele aflate la guvernare până acum.
Obiective generale:
•
•
•
•
•

Resuscitarea învăţământului profesional tehnic – premisă pentru crearea de locuri de
muncă; reconversii profesionale conform cerinţelor pieţei muncii;
Digitalizarea Învăţământului: dotări şi formarea cadrelor didactice;
Elaborarea şi Implementarea Strategiei Naţionale pentru Tineret, însoţită de un plan de
acţiuni multianual cu măsuri şi priorităţi;
Elaborarea şi Implementarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Sportului;
Elaborarea cadrului legislativ şi normativ cu privire la filantropie şi sponsorizare în
scopul sponsorizărilor din tineret şi sport.

II. Sănătate şi protecţia socială
Sistemul de sănătate moldovenesc se află acum în faţa unei duble provocări. Investiţiile în
infrastructura medicală, atragerea de fonduri europene, crearea capabilităţilor în zonele de risc,
pregătirea capitalului uman şi atragerea personalului sanitar în sistem, crearea facilităţilor optime
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pentru tratament şi asigurarea medicaţiei la standarde europene, sunt unele din obiectivele
noastre.
Obiective generale:
•
•
•
•

Elaborarea noii Legi a Sănătăţii în strictă conformitate cu normele europene;
Modernizarea ambulatoriilor de specialitate, centrelor medicale integrate în scopul tratării
cetăţeanului cât mai aproape;
Întărirea programelor de prevenţie prin reabilitarea cabinetelor medicale din fiecare
şcoală;
Dezvoltarea asigurărilor complementare de sănătate cu creşterea ponderii fondurilor
private.

III. Justiţie, afaceri interne, securitate şi problema transnistreană
Vom aplica toleranţa zero la corupţie începând cu cele mai înalte funcţii ale statului. Locul
corupţilor este la puşcărie, nu în fotoliile parlamentare sau în cabinetele guvernamentale.
Corupţia a devenit pandemică, de aceea trebuie luate măsuri energice şi hotărâte!
Obiective generale:
•
•
•
•

Un sistem de justiţie modern, eficient, accesibil şi de calitate, adaptat cerinţelor societăţii
contemporane;
Recuperarea prejudiciilor produse prin infracţiuni;
Implementarea unui sistem modern de recrutare, formare şi evoluţie profesională a
personalului Ministerului Afacerilor Interne;
Discuţii în formatul 5+2, cu alocarea unui statut special Republicii Moldova în cadrul
negocierilor.

IV. Economie, industrie şi energie
Modelul economic al Republicii Moldova este puţin eficient. Suntem o ţară cu o economie
rudimentară, total dependentă de resursele energetice provenite din est, fără priorităţi de
dezvoltare economică şi fără produse cu valoare adăugată la export. Clasa de mijloc, pilonul
oricărei democraţii reale şi a unei economii sănătoase, nu există!
Obiective generale:
•
•
•
•
•
•
•
•

Afacerile cu statul şi parazitarea bugetului public vor fi stopate;
Serviciile din sectorul public vor fi debirocratizate la maxim şi accesibile pentru toţi;
Elaborarea şi implementarea Programului Naţional Agricultura 4.0, competitivitatea in
proiectele publice ale statului, creşterea subvenţiilor şi irigarea agricolă;
Creşterea imaginii turistice a Republicii Moldova ca destinaţie turistică de nivel
internaţional;
Susţinerea mediului de afaceri, în special IMM-urile;
Fără creşteri de taxe şi impozite asupra sectorului privat;
Diversificarea surselor şi tehnologiilor de producere a energiei;
Liberalizarea pieţei de energie.
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V. Administraţia publică centrală şi locală
Reformele în domeniul Administraţiei Publice trebuie să promoveze atât consacrarea principiului
integrităţii şi corectitudinii, cât şi schimbarea culturii administrative. Pe de altă parte, reforma
administraţiei publice locale nu trebuie să se limiteze la descentralizare, ci trebuie să presupună
stabilirea unei structuri administrativ eficiente, capabilă să conducă spre eficientizarea
proiectelor de anvergură de la nivel local şi spre asigurarea unei autonomii locale extinse.
Obiective generale:
•
•
•
•

Revenirea la vechile ministere cu responsabilităţi clare, număr suficient de personal,
respectiv, revenirea la eficienţă;
Direcţionarea tuturor fondurilor de dezvoltare din administraţia ministerelor de resort
către APL de nivelul 1;
Guvernarea şi administrarea SMART;
Optimizarea proceselor din cadrul administraţiei publice centrale şi locale.

Calitatea actului de guvernare locală este cheia succesului şi bunăstării generale a ţării!
Stimaţi cetăţeni!
Puterea vă aparţine.
Cum veţi decide – aşa vom trăi cu toţii în următorii 4 ani! Partidul Legii şi Dreptăţii vă îndeamnă
să construim împreună o Moldovă europeană în care fiecare simte că este la el acasă protejat de
Lege şi Dreptate!
Fiecare vot contează, votul Dumneavoastră este esenţial!
Pe 11 iulie, alegem Lege şi Dreptate (PLD)!
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