OTEAZĂ
echipa PLDM

Prioritățile aleșilor locali ai PLDM
pentru perioada 2019 – 2023

Partidul Liberal Democrat din Moldova a lansat procesul de consolidare a autorităţii locale, în vederea
abilitării acesteia pentru administrarea eficientă a resurselor şi prestarea serviciilor de calitate cetăţenilor.
PLDM este garantul unei autonomii locale reale. Noi am demonstrat că putem face faţă oricăror crize,
oricăror probleme. Aleșii noștri locali dau dovadă de spirit gospodăresc și fac viața oamenilor mai bună în
comunitățile pe care le administrează.
PLDM promovează şi implementează principiile şi standardele Cartei Europene a Autonomiei Locale.
PLDM pledează pentru realizarea autonomiei locale reale prin implementarea politicilor de susţinere a
autonomiei locale, descentralizării şi aplicării principiului subsidiarităţii.
PLDM luptă pentru creşterea rolului şi importanţei APL de nivelul I, precum şi instituirea în unităţile
administrativ-teritoriale de ambele niveluri a unei autorităţi executive colegiale.
PLDM optează pentru introducerea treptată a relaţiilor bugetare directe şi programabile între bugetul de
stat şi bugetele APL de nivelul I. Transferurile pentru îndeplinirea funcţiilor delegate ale APL trebuie să fie
predictibile, iar utilizarea lor - transparentă.
PLDM pledează pentru libertatea autorităţilor publice locale în stabilirea taxelor şi impozitelor locale, în
funcție de potenţialul social-economic al unităţilor administrativ-teritoriale.
PLDM promovează consolidarea unităţilor administrativ-teritoriale prin prisma dezvoltării economice
regionale, după modelele aplicate în Uniunea Europeană.
Pentru perioada 2019-2023, aleșii locali ai PLDM își propun ca, împreună cu membrii comunităților locale,
să facă viața oamenilor mai bună. Iar o viață mai bună înseamnă sate și orașe curate, cu apeducte și
canalizare, cu servicii bune de educație preșcolară și școlară, cu drumuri noi și cu noi oportunități pentru
antreprenori și producătorii agricoli.
Noua echipă de primari și consilieri locali ai PLDM vor urmări neabătut realizarea următoarelor priorități:
COMUNITĂȚI LOCALE
GOSPODĂRITE TRANSPARENT,
ÎMPREUNĂ CU TOȚI LOCUITORII
Prestarea serviciilor publice de calitate de către primari și consilieri, în condiții de maximă
transparență, este unul din obiectivele de bază ale
PLDM pentru perioada 2019-2023. Administrarea
ineficientă și lipsită de transparență a fondurilor
publice la nivel central și local, corupția în sistemul
de achiziții, incapacitatea funcționarilor în proiectarea politicilor bugetare sunt printre problemele
cronice ale Republicii Moldova. Aceste probleme
pot fi soluționate împreună cu cetățenii și agenții
economici din fiecare localitate.

Aleșii locali ai PLDM:
• Vor crea diverse platforme de consultări publice:
întâlniri cu locuitorii din fiecare cartier sau parte a
localității pentru a identifica problemele și a găsi
împreună soluțiile;
• Vor organiza întâlniri cu reprezentanții mediului
de afaceri pentru stabilirea unor parteneriate pubic-private fezabile;
• Vor asigura respectarea criteriilor și principiilor
generale ale deconcentrării și descentralizării administrative;
• Vor garanta prin toate metodele accesibile autonomia financiară a localităților și autonomia locală în general;
• Vor asigura un proces transparent de luare a deciziilor la nivelul comunităților.

INSFRASTRUCTURĂ MODERNĂ
ȘI COMUNICAȚII PENTRU TOATE GOSPODĂRIILE
Aleșii locali ai PLDM își propun pentru această perioadă să extindă serviciile publice de apă/canalizare,
salubrizare/amenajare și de transport în localitățile
care încă nu beneficiază de ele.
Tehnologiile moderne permit în timp foarte scurt
asigurarea caselor din satele noastre cu rețea de
apă potabilă și canalizare și avem experiența anterioară, când am reușit să asigurăm conectarea a
350 000 cetățeni din mediul rural la rețele de alimentare cu apă și 50 000 la sistemele de canalizare. De aceea, până în anul 2023 ne propunem drept
obiectiv ca toți cetățenii Moldovei să fie conectați la
rețele de apă potabilă centralizată și 80% la rețele
de canalizare.
Până în anul 2023, PLDM va implementa în fiecare raion cel puțin 20 proiecte de infrastructură,
finanțate din surse externe.
Aleșii locali ai PLDM:
• Vor stabili cooperări împreună cu localitățile vecine privind dezvoltarea serviciilor de salubrizare și
transport public;
• Vor colabora cu primăriile din străinătate pe diverse proiecte comune (economice, sociale, culturale) pentru accesarea fondurilor internaționale;
• Vor implementa proiecte locale după modelul celor realizate la nivel rural în statele Uniunii Europene;
• Vor implica activ diaspora în realizarea proiectelor
pentru dezvoltarea satelor natale.
OPORTUNITĂȚI REALE
PENTRU ANTREPRENORI ȘI DIASPORĂ
APL-urile vor deveni principalii actori în dezvoltarea proiectelor și atragerea finanțări locale, atât pe
domeniile de infrastructură și servicii sociale, cât și
pentru antreprenori. În acest sens, PLDM va acorda
tot suportul necesar primarilor și consilierilor în scrierea de proiecte și identificarea finanțatorilor.
Aleșii locali ai PLDM:
• Vor crea ghișee unice pe lângă primării pentru
acordarea tuturor tipurilor de servicii publice;
• Vor deschide pe lângă primării help-desk-uri (birouri) de informare/consultanță pentru antreprenori (tineri, femei), fermieri, agricultori privind
accesarea proiectelor/programelor de finanțare
naționale și internaționale, vor pune la dispoziția
lor baze de date a cererii şi ofertei de produse
agricole şi industriale din regiune, precum şi a

unui centru de marketing care ar asista producătorii în realizarea studiilor de piaţă, a planurilor
de afaceri şi în identificarea potențialilor parteneri
comerciali naţionali şi străini; vor organiza evenimente, seminare, ateliere pentru a explica procedura de aplicare și documentele necesare pentru
subvenționare și accesarea suportului financiar în
sectorul agricol;
• Vor iniția proiecte de dezvoltare a infrastructurii
de suport în afaceri (incubatoare de afaceri, parcuri industriale, asociații de agricultori eco, piețe
en-gros, ferme de animale etc.);
• Vor face procesele de achiziții publice transparente și accesibile pentru toți antreprenorii locali.
SEVICII DE CALITATE
APROAPE DE OAMENI
Accesul la educație, la serviciile medicale și la produsele farmaceutice pentru locuitorii rurali vor fi
primele sarcini pe lista de priorități ale aleșilor locali
ai PLDM. Personalul medical este un mare neajuns
pentru mediul rural, numărul medicilor fiind insuficient pentru numărul asiguraților.
De aceea, aleșii locali ai PLDM vor face totul pentru
a motiva medicii să lucreze și la sate:
• Vor lansa proiecte pentru copii și tineri (cluburi
sportive cu antrenori calificați);
• Vor implementa proiecte de susținere a familiilor
tinere;
• Vor asigura accesul oamenilor la serviciile medicale solicitate;
• Vor lansa servicii/proiecte de îngrijire a vârstnicilor
solitari.
ORDINE ÎN FIECARE
COMUNITATE ȘI CARTIER
Asigurarea siguranței individuale și ordinii publice în zonele rurale și urbane este și va fi una din
prioritățile noastre de bază.
Aleșii locali ai PLDM:
• Vor asigura condiții de ordine și stabilitate în fiecare localitate din Moldova, indiferent de dimensiunile acesteia;
• Vor realiza o serie de proiecte în comunități, cum
ar fi supravegerea de vecinătate, după un model
european care a arătat că implicarea cetățenilor
poate duce la micșorarea semnificativă a numărului de crime;
• Vor încuraja activitățile polițienești bazate pe nevoile comunității.
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