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Dragi prieteni,
 

În 3 ani cât am fost în Guvern (2016-2018), țara s-a
mișcat înainte: s-au construit Drumuri Bune, s-au
reparat școli și grădinițe, tineri și-au cumpărat mai
ușor Prima casă, salariile și pensiile au crescut,
pensionarii au primit ajutoare de sărbători.

   Din păcate, în 2019 Moldova s-a oprit. Din 2019 țara nu s-a mai mișcat înainte.
A stat pe loc. S-a blocat. Economia a scăzut, prețurile și tarifele au crescut,
programe și proiecte care să ajute oamenii nu s-au mai lansat. Pe scurt: în ultimii
2 ani, nimic mai bun decât ceea ce am făcut noi nu a fost inventat.

Partidul Democrat din Moldova este partidul care a făcut lucruri concrete pentru
cetățeni, partidul care are oameni cu pregătirea și experiența necesară pentru a
conduce și administra o țară. Am scos o dată țara din criză, știm cum să o facem și
a doua oară. PDM este partidul care știe cum și are un plan pentru a reconstrui țara. 

Vrem și putem să construim o MOLDOVA ALTFEL, o Moldova în care FAPTELE VORBESC. Cifrele nu
mint. Faptele bune trebuie să continue. Mai avem multe de făcut împreună. Și vom face!

Pavel Filip

Știm cum și avem un plan. Ceea ce ne dorim noi și orice țară sănătoasă este
BUNĂSTARE pentru oamenii noștri. Ce înseamnă asta? Vrem ca oamenii să
trăiască mai bine, să aibă SĂNĂTATE, VENITURI MAI MARI, SECURITATE,
să aibă ACCES LA PROCURAREA LOCUINȚEI și un LOC DE MUNCĂ stabil. 

Pentru asta, desigur, e nevoie de bani, iar banii la buget vin dacă ai o ECONOMIE
puternică. Asta înseamnă STABILITATE ECONOMICĂ, IT ȘI INOVAȚIE, AGRICULTURĂ
PERFORMANTĂ, INSTITUȚII PUTERNICE ȘI CORECTE, SISTEM FISCAL EFICIENT.

Cu siguranță, nu poți avea o economie puternică și nu poți atrage investiții, dacă nu
ai EDUCAȚIE, JUSTIȚIE, INFRASTRUCTURĂ. Vorbim despre un sistem de educație
care generează profesioniști și forță de muncă înalt calificată, despre un sistem de
justiție în care un investitor străin are încredere că i se va face dreptate, despre
infrastructura atât de necesară dezvoltării economice.

MOLDOVA ALTFEL: FAPTELE VORBESC



BUNĂSTARE
Scopul nostru principal este să aducem bunăstare pentru
oameni. Ce înseamnă asta? Înseamnă creșterea calității vieții.

SĂNĂTATE

- Medici de familie buni și bine plătiți (reforma medicinii primare)
- Spitale moderne și bine dotate (reforma sistemului spitalicesc)
- Oameni sănătoși (reforma sistemului de sănătate publică)

VENITURI MAI MARI
- Salarii majorate constant
- Pensii decente
- Alocații și îndemnizații pentru cei care au nevoie

SECURITATE

- Siguranța cetățenilor 
- Securitate națională 
- Relații externe

ACCES LA PROCURAREA LOCUINȚEI
Prima casă 

LOCURI DE MUNCĂ
Locuri de muncă pentru toți

FAPTELE VORBESC
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BUNĂSTARE
SĂNĂTATE

Medici de familie buni și bine plătiți (reforma medicinii primare)

Guvernul Filip (2016-2018)

+83% salariile medicilor

Salariile medicilor au crescut de
la 5000 de lei în 2015, la peste
9000 după reforma salariilor

+50%
îndemnizațiile

tinerilor
medici care

merg să
lucreze la sate

AM 
FĂCUT

salariul unui medic de familie
35 000 lei

300
pentru medicul care activează 5 ani în sat

Locuință gratuită

Medic în fiecare sat

VOM 
FACE

FAPTELE VORBESC



29 martie 2018 - Pavel Filip lansează Serviciului 112:
 modern, tehnologizat, intervine rapid și profesionist.

BUNĂSTARE
SĂNĂTATE

Serviciul de urgență: Serviciul 112

Terenuri și scutirea de impozitul pe venit pe 5 ani pentru spitale
private, amplasate conform planului și cu profilul aprobat de stat

Guvernul Filip (2016-2018)

Universitar-Chișinău, Nord-Bălți, Sud-Cahul

AM 
FĂCUT

VOM 
FACE

ambulanțe noi
2017

2018
110
180

ambulanțe noi200
Un elicopter pentru serviciul AVIASAN

3 spitale noi: 

Spitale moderne, hi-tech, cu echipamente și
tehnologii de ultimă oră, cu medici specialiști și
bine plătiți, pentru intervenții și operații
complexe.

Spitale moderne și bine dotate (reforma sistemului spitalicesc)

VOM 
FACE

FAPTELE VORBESC



analiza generală a sângelui
radiografie pulmonară
electrocardiogramă

alimentație sănătoasă
mod activ de viață (alergări, ciclism)
combaterea viciilor (fumat, consum de alcool și
droguri)

”Un control pentru tine”:
Examen profilactic GRATUIT anual

”Viață sănătoasă”: 
program național de promovare a modului sănătos de
viață:

”Am grijă de mine”:
program național de screening profilactic (cancer de
col uterin, cancer mamar, cancer de colon, diabet)

BUNĂSTARE
SĂNĂTATE

Oameni sănătoși (reforma sistemului de sănătate publică)

Guvernul Filip (2016-2018)

80 mii de oameni
AM 

FĂCUT

examinați gratuit în cadrul 
”Un doctor pentru tine”, 

lansat de Pavel Filip în 2018 

mamografie
control stomatologic
control oftalmologic

VOM 
FACE

FAPTELE VORBESC



Salariul minim va fi cu 50% peste minimul de existență
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BUNĂSTARE
VENITURI MAI MARI

Salarii majorate constant
Guvernul Filip (2016-2018)

+52,5% +83% - profesori
+84% - medici
+218% - directori de
case de cultură
+100% - poștași

REFORMA SALARIILOR
majorări în 3 ani

AM 
FĂCUT

Guvernul Filip 
(2016-2018)

+55,4%

AM 
FĂCUT

REFORMA PENSIILOR
 REGULI EGALE 

PENTRU TOȚI: o nouă
formulă de calcul, la fel
atât pentru medici,
profesori, cât și pentru
deputați, miniștri,
procurori

pensia medie

salariul mediu pe economie

+46% 
salariul minim garantat

13 000 lei - salariul mediu pe economie

Pensia minimă va fi cu 25% peste minimul de existență 
4 250 lei

VOM 
FACE

VOM 
FACE

Pensii decente

FAPTELE VORBESC



lunar pentru fiecare copil 
până la 18 ani

PENTRU DEPORTAȚI
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O NOUĂ VIAȚĂ

BUNĂSTARE
VENITURI MAI MARI

Alocații și îndemnizații pentru cei care au nevoie
Guvernul Filip (2016-2018)

600 lei pentru cei care au
venituri mai mici de 2000 lei

- alocații lunare: de la 100 la 500 lei
- ajutor material: de la 700 la 1000 lei
- examene medicale gratuite
- tratament la spitalul Cancelariei de Stat
- reduceri la sanatoriu

AM 
FĂCUT

ÎNDEMNIZAȚIA LA
NAȘTEREA COPILULUI

+103% în 3 ani, de
la 3000 la peste

6000 de lei

3000 mămici au
primit gratuit cutii cu

lucruri necesare
pentru nou-născuți 

AJUTOR DE SĂRBĂTORI

200 lei
                       AJUTOR DE SĂRBĂTORI
pentru cei care au un venit mai mic de 4000 lei
2000 lei

VOM 
FACE

FAPTELE VORBESC
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BUNĂSTARE

salariul unui polițist începător

SECURITATE
Siguranța cetățenilor

Guvernul Filip (2016-2018)

rata infracționalității 
a scăzut

AM 
FĂCUT

încrederea în poliție
a crescut

21%

46%

mașini de poliție noi450

10 000 lei VOM 
FACE

FAPTELE VORBESC



BUNĂSTARE
SECURITATE

Securitate națională

Guvernul Filip (2016-2018)

În premieră, Republica Moldova
își controlează integral

frontiera, inclusiv pe segmentul
transnistrean

AM 
FĂCUT

CONTROLUL COMUN
MOLDO-UCRAINEAN

Guvernul Filip (2016-2018)

Republica Moldova a cerut Federației Ruse, de la tribuna
ONU, retragerea forțelor militare de pe teritoriul țării

AM 
FĂCUT

CURAJ ȘI RESPECT, LA ONU

Control comun la frontiera cu România
Fără tarife de roaming cu România
După gaz, vom  avea și energie electrică din România, 

Vom insista și în continuare pe retragerea trupelor ruse 
      prin interconectare

     de pe teritoriul țării

Guvernul Filip (2016-2018)

Începe construcția gazoductului Ungheni-
Chișinău, în februarie 2019

AM 
FĂCUT

SECURITATE ENERGETICĂ:
GAZODUCTUL IAȘI-UNGHENI-CHIȘINĂU

VOM 
FACE

FAPTELE VORBESC



UNIUNEA EUROPEANĂ:
obiectivul nostru ca țară

ROMÂNIA: 
relație de suflet

SUA: 
parteneriat strategic

Relații bune 
cu vecinii

BUNĂSTARE
SECURITATE

Relații externe

RUSIA: relație bazată
pe respect reciproc

FAPTELE VORBESC



BUNĂSTARE
ACCES LA PROCURAREA LOCUINȚEI

Guvernul Filip (2016-2018)

Guvernul Filip (2016-2018)

au fost create în perioada
guvernului Filip 2016-2018

AM 
FĂCUT

locuri de muncă nou create în 4 ani

PRIMA CASĂ

6000 tineri și-au cumpărat o
locuință mai ușor din 2018-2020

AM 
FĂCUT

10 000 tineri își vor cumpăra Prima Casă în următorii 4 ani

LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOȚI

170 mii de 
locuri de muncă 

+200 000

VOM 
FACE

VOM 
FACE

FAPTELE VORBESC



ECONOMIE
    Pentru a crește calitatea vieții și a aduce oamenilor bunăstare,
e nevoie de bani la buget, iar pentru asta e nevoie de o economie
puternică, de un mediu de afaceri atractiv pentru investiții.

INSTITUȚII PUTERNICE ȘI CORECTE
- O relație onestă cu statul  
- Instituții corecte 

IT ȘI INOVAȚIE
- Parcuri IT
- Tehnologie și inovații

STABILITATE ECONOMICĂ
- Creștere economică constantă
- Stabilitatea prețurilor
- Investiții

SISTEM FISCAL EFICIENT
- Instrumente fiscale moderne
- Încasări la buget

AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ

FAPTELE VORBESC



AM 
FĂCUT
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AM 
FĂCUT

medicamentele s-au ieftinit (2016)-40%

ECONOMIE
STABILITATE ECONOMICĂ

Creștere economică constantă

Guvernul Filip (2016-2018)

stabilizarea sistemului bancar 

AM 
FĂCUT

Acord cu FMI2016:

energia electrică 
s-a ieftinit

Guvernul Filip (2016-2018)

Stabilitatea prețurilor: tarife și prețuri mai mici

gazul
s-a ieftinit

rata inflației 
a scăzut

13,6%

0,9%

FAPTELE VORBESC



AM 
FĂCUT

UE
69.5%

CSI
15.7%

alte țări
14.8%

AM 
FĂCUT

ECONOMIE

Guvernul Filip (2016-2018)

exporturile au crescut
+55% în 3 ani

Exporturi

+70%
merg în UE

FAPTELE VORBESC



ECONOMIE
Investiții

Guvernul Filip (2016-2018)

BANCA TRANSILVANIA și
BERD investesc în Moldova

2018

Guvernul Filip (2016-2018)

investiții străine în ZEL 
(Zonele Economice Libere)

160 mln $ în 3 ani

AM 
FĂCUT

AM 
FĂCUT

AM 
FĂCUT

FAPTELE VORBESC
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ECONOMIE
IT ȘI INOVAȚIE

Parcuri IT

Guvernul Filip (2016-2018)

MOLDOVA IT PARK

peste 800 rezidenți
beneficiază de 

impozitul unic de 7%

804

568

347

Guvernul Filip (2016-2018)

30 000 lei 
salariul mediu în IT park

200 mln $
exporturile de produse IT au depășit

exporturile de alcool

AM 
FĂCUT

Recunoașterea dreptului de proprietate asupra criptomonedelor
HUB IT regional
CriptoHUB regional
HUBregional Baza de Date (stocare de date)
Condiții permanente pentru rezidenții parcurilor IT

VOM 
FACE

FAPTELE VORBESC



AM 
FĂCUT

                                                                   în loc de 6 taxe:
impozitul pe venit, impozitul funciar, impozitul pe imobil, taxele
rutiere, taxele pentru resurse naturale, taxele locale.

AM 
FĂCUT

45 mln lei

AM 
FĂCUT

ECONOMIE

Guvernul Filip (2016-2018)

investițiile în agricultură (2016-2018)
15 mlrd lei

                       pentru întreg lanțul de producere în agriculturăTVA 10%

                                                                                 - program de substituire
a importurilor de produse agroalimentare cu produse autohtone
”Cumpărăm fabricat în Moldova”

Impozit unic în agricultură

subvenții în avans
pentru tineri și femei

(2018)

AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ

VOM 
FACE

FAPTELE VORBESC



de la 416 la 152 de la 60 la 13 de la 5 la 1
am simplificat procedura 

de raportare 

Toate serviciile oferite de stat vor fi 

Subvenționarea plăților făcute on-line

Stimularea folosirii metodelor de plată cu
telefonul mobil

        digitale în 2 ani
VOM 
FACE

ECONOMIE
INSTITUȚII PUTERNICE ȘI CORECTE

O relație onestă cu statul

Guvernul Filip (2016-2018)

am redus de 3 ori numărul
de certificate și autorizații 

am redus numărul organelor
de control

CALCULATORUL NU IA MITĂ: 
GHIȘEUL UNIC

toate actele permisive pot fi
solicitate online

AM 
FĂCUT

FAPTELE VORBESC



economii la buget

Licitațiile și achizițiile 

Fuzionarea Vămii și Fiscului în
Agenția Venituri

Vama, Fiscul, APP, ANRE, ANSA,
Consiliul Concurenței - evaluare
externă o dată pe an, efectuată de o
companie specializată din UE sau
SUA, cu sancțiuni în consecință

        publice - organizate de o
        companie din UE sau SUA,
        selectată prin concurs 

+81%

AM 
FĂCUT

VOM 
FACE

de la 16 la 9 100 mln lei
salariile din ministere au

crescut de la 7000 la 12 000 lei

ECONOMIE
INSTITUȚII PUTERNICE ȘI CORECTE

Instituții corecte

Guvernul Filip (2016-2018)

am redus în jumătate
numărul ministerelor 

REFORMA GUVERNULUI

FAPTELE VORBESC



ECONOMIE
SISTEM FISCAL EFICIENT
Instrumente fiscale moderne

de la 18% la 12% de la 23% la 18%de la 20% la 10%
am redus cota TVA 

pentru HORECA

Guvernul Filip (2016-2018)

am redus impozitul pe venit
pentru persoane fizice 

am redus contribuția
angajatorului la BASS

AM 
FĂCUT

                  pentru HoReCa

Încasări la buget AM 
FĂCUT

TVA 5%
Vom anula impozitul de 3% la depozitele bancare
Vom ridica plafonul de la 1,2 mln lei la 3 mln lei, pentru
întreprinderile care se înregistrează  ca plătitor de TVA
Venitul folosit pentru plata dobânzii la creditele ipotecare nu va fi
impozitat
Tichetele de masă nu vor mai fi impozitate
Vom oferi un regim fiscal similar celor din parcurile IT pentru  BPO
(Business Process Outsourcing, audit, consultanță, contabilitate)

la buget, în 3 ani
+15 mlrd lei

VOM 
FACE

numărul celor care primesc
salarii în plic a scăzut în

jumătate, într-un an

Guvernul Filip (2016-2018)

FAPTELE VORBESC



EDUCAȚIE

Pentru o economie puternică, un mediu de afaceri atractiv și
investiții, e nevoie de educație, justiție, infrastructură.

JUSTIȚIE
- Lupta împotriva corupției
- Sistem de justiție corect

INFRASTRUCTURĂ
- Apă (aprovizionare cu apă)
- Becuri (iluminat stradal)
- Canalizare
- Drumuri bune
- Evacuare deșeuri

EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT
- Grădinițe renovate
- Școli moderne (salarii pentru profesori, condiții pentru elevi)
- Universități serioase
- Tineret și sport
- Cultură

JUSTIȚIE

INFRASTRUCTURĂ

FAPTELE VORBESC



EDUCAȚIE
Grădinițe renovate

Guvernul Filip (2016-2018)

1100 grădinițe
au fost renovate cu
ajutorul României

AM 
FĂCUT

de la 3000 la 5000
a crescut salariul 

unui educator

de la 1500 la 3000
a crescut salariul 

unei dădace (ajutor de educator)

+84%
au crescut salariile

profesorilor
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Guvernul Filip (2016-2018)

+300%

au crescut
îndemnizațiile
pentru tinerii

pedagogi

AM 
FĂCUT

Școli moderne
Salarii pentru pedagogi

2000 lei
îndemnizați pentru

birotică și materiale

FAPTELE VORBESC
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EDUCAȚIE
Școli moderne

Școală în fiecare localitate
Comanda de stat pentru profesori și medici
prin burse echivalente cu salariul minim
Gratuit - Cursurile de formare continuă
Acreditarea universităților: strictă și riguroasă

Condiții pentru elevi

Guvernul Filip (2016-2018)

+66%
au crescut alocațiile
pentru alimentația

elevilor

AM 
FĂCUT

Universități serioase

20 000 lei                       salariul unui profesor

                       salariul unui educator10 000 lei

                     alocația pentru materiale
didactice 

4 000 lei

VOM 
FACE

FAPTELE VORBESC



În fiecare sat - infrastructură sportivă
Statul va compensa 75% din costul unui abonament la o sală de sport 

Companiile care cumpără angajaților abonamente la sala de sport vor fi 

O națiune sportivă – o națiune prosperă, program național de atragere a
investițiilor publice și private în dezvoltarea infrastructurii sportive. 

       pentru copiii din familii cu un venit de sub 10 mii lei pe lună

       scutite de impozitul pe venit în mărimea sumei plătite

+35%
au fost majorate bursele sportive

AM 
FĂCUT

Statul va compensa

Companiile care cumpără
angajaților bilete la teatru și
evenimente de cultură vor fi
scutite de impozitul pe venit
în mărimea sumei plătite
”Dăinuire” - program național
de renovare a caselor de
cultură din țară

       pentru elevi și studenți 
       50% din costul unui 
       abonament la o sală de
       teatru 

AM 
FĂCUT

EDUCAȚIE
Tineret și sport

Guvernul Filip (2016-2018)

+60%
primele pentru câștigătorii Olimpiadelor,

campionatelor mondiale si europene

Cultură

Mărțișorul
Covorul 

Colindatul în ceată de bărbați
au fost incluse în patrimoniul

UNESCO

Guvernul Filip 
(2016-2018)

Muzeul de Arte
Sala mică a Circului

Sala cu Orgă
Teatrul de la Cahul

Casa-muzeu Grigore Vieru
au fost renovate și restaurate

VOM 
FACE

VOM 
FACE

FAPTELE VORBESC



VOM 
FACE

AM 
FĂCUT

Evaluarea externă a judecătorilor, cu suport internațional

JUSTIȚIE

100 000 lei - 1 mln lei: premii pentru cetățenii care
denunță acte de corupție în sistemul judecătoresc soldate
cu reținerea în flagrant a făptașilor (Crearea unui fond de
100 mln lei în acest scop)

Lupta împotriva corupției

Am lucrat la cadrul legal împreună cu
experți UE și societatea civilă. 

Am aprobat:

Guvernul Filip (2016-2018)

Legea Procuraturii și cadrul conex
Legea integrității
Strategia națională de integritate și anticorupție
Legea cu privire la Agenția Națională de
Integritate
Legea privind declararea averii și intereselor
personale
Legea privind prevenirea și combaterea spălării
banilor și finanțării terorismului
Mica reformă în justiție
Modificarea Constituției astfel încât Procurorul
General să fie numit de Președinte, la propunerea
CSP, nu de Parlament, ca până atunci

FAPTELE VORBESC
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INFRASTRUCTURĂ
Drumuri bune

1600 km drumuri 
doar într-un an

Guvernul Filip (2016-2018) AM 
FĂCUT

DRUMURI BUNE

cel mai ambițios program
de reparare a drumurilor

din istoria țării

1 km de drum reparat în fiecare sat, în fiecare an VOM 
FACE

FAPTELE 
VORBESC
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AM 
FĂCUT

Crearea Agenției de Gestionare a Deșeurilor: un sistem
integrat de gestionare a deșeurilor, asigurând paralel
lichidarea tuturor gunoiștelor neautorizate la nivel de țară

”Apă bună pentru fiecare”: program național de conectare a
100 000 oameni anual la apă și canalizare

VOM 
FACE

106 0002017 - 2018

INFRASTRUCTURĂ
Apă și canalizare

Guvernul Filip (2016-2018)

100 0002019

persoane conectate
la apă potabilă

Deșeuri

masterplan pentru
gestionarea deșeurilor

Guvernul Filip (2016-2018) AM 
FĂCUT

Dragi prieteni,

Vom face toate acestea împreună. Cifrele nu mint. Faptele vorbesc.
Noi știm cum, echipa PDM are realizări concrete. Lucrurile bune
trebuie să continue. 

Cu PDM construim MOLDOVA ALTFEL! Pentru noi FAPTELE VORBESC!
Pavel Filip

FAPTELE 
VORBESC


