
Platforma electorală
a Partidului „Moldova Unită”

Moldova Unită, Moldova Prosperă, 
Moldova multinaţională - un singur popor

Cine suntem şi care ne sunt aspiraţiile

Partidul  „Moldova  Unită”  s-a  constituit  în  perioada  2005-2006 din  iniţiativa  organizaţiilor 
sociale  din  republică,  adică  din  iniţiative  „sociale”.  Motivul  principal  care  a  decis  formarea 
partidului  a  fost  înţelegerea  complexităţii  şi  gravităţii  problemelor  cu  care  se  confruntă  statul, 
precum şi dorinţa imperativă de a ne face responsabili pentru destinul Republicii Moldova.

Scopurile  şi  sarcinile  partidului  nostru  se  conţin  laconic  în  denumirea  acestuia  –  Partidul 
dezvoltării spirituale „Moldova Unită”. Numele partidului sugerează diferenţa noastră de celelalte 
formaţiuni politice, deoarece noi punem problema dezvoltării spirituale a naţiunii, a respectului faţă 
de om şi faţă de demnitatea acestuia, a respectării drepturilor omului.

Partidul nostru este un partid al împlinirii speranţelor, al unirii dintre familii şi al creării unei 
societăţi sănătoase.

Partidul  „Moldova Unită” se formează de la bun început prin unificarea tuturor  cetăţenilor 
activi  din  punct  de  vedere  social,  gata  să  devină  responsabili  pentru  propriul  destin  şi  pentru 
bunăstarea celor apropiaţi şi a tuturor cetăţenilor Republicii Moldova.

Principalele sarcini ale partidului

• consolidarea tuturor forţelor sociale sănătoase întru îmbunătăţirea stării economice a ţării, stării 
sociale şi dezvoltării spirituale a cetăţenilor ţării noastre;

• fundamentarea  democraţiei  veridice,  asigurarea  şi  protecţia  drepturilor  constituţionale  ale 
cetăţenilor;

• soluţionarea problemelor de ordin politic, economic şi social cu premisa luării în considerare a 
intereselor tuturor categoriilor sociale şi ale fiecărui cetăţean în parte;

• asigurarea păcii şi concordiei în stat, a stabilităţii politice, economice şi sociale.

Partidul dispune de toate mijloacele necesare soluţionării acestor sarcini:

• percepţia clară a complexităţii acestor probleme;
• încrederea în faptul că Republica Moldova şi cetăţenii ei sunt demni de un destin mai bun;
• existenţa unor specialişti profesionişti în domeniul dreptului, economiei, psihologiei şi culturii, 

apţi să elaboreze programe corespunzătoare şi să obţină realizarea acestora;
• onestitatea membrilor partidului.

Starea socială şi economică

Republica Moldova traversează o criză economică şi socială acută, care date fiind premisele se 
poate transforma în iminenţă cronică. 

În  ultimii  ani,  contrar  declaraţiilor  autorităţilor  de  stat,  a  crescut  considerabil  dependenţa 
financiară a statului faţă de donatorii internaţionali.



Datoria externă a statului a atins proporţii ameninţătoare şi constituie astăzi peste 3 miliarde de 
dolari SUA. Republica Moldova s-a transformat într-un magazin uriaş, unde nu se produce nimic, iar 
toate bunurile sunt de vânzare. Cantitatea produselor importate depăşeşte de 3 ori cantitatea celor 
exportate; un lucru extrem de dăunător pentru producătorul autohton.

În urma reformelor produse în ultimii ani comerţul extern al republicii Moldova reprezintă un 
sistem  prost  structurat,  reglat  de  norme  juridice  inconsecvente  sau  chiar  contradictorii,  care 
stimulează instabilitatea politică şi economia tenebră. Întreaga activitate comercială este instabilă, 
fapt  care  a  dus  la  diminuarea  exportului  şi  înrăutăţirea  stării  echilibrului  comercial.  Deficitul 
comerţului extern reprezintă în prezent 50% PIB.

Un stat,  odată  recunoscut  pentru  sectorul  său  agrar,  în  prezent  importă  80% din  fructe  şi 
legume.  Gospodăriile  ţărăneşti  private  sunt  în  mare  parte  falimentare  şi  potrivit  nivelului  de 
producere sunt comparabile cu gospodăriile de tip medieval. Bugetul Moldovei se sprijină pe taxele 
vamale şi pe impozitele uriaşe impuse agenţilor economici, care prin urmare nu fac altceva decât să 
supravieţuiască.  În  ţară  lipseşte  aproape  cu  desăvârşire  sectorul  economic  real,  condiţii  pentru 
dezvoltarea business-ului mic şi mijlociu.

Potrivit nivelului de salarizare, republica noastră nu depăşeşte cele mai sărace state africane. 
Majoritatea absolută a pensionarilor duc un trai extrem de umil şi nedemn de fiinţele umane. Pensia 
stabilită de stat nu este suficientă nici pentru achitarea serviciilor comunale. Măririle nesemnificative 
ale pensiilor şi salariilor sunt compensate de creşterea galopantă a preţurilor, fapt care plasează masa 
de bază a populaţiei în afara limitelor traiului decent. Cercetările din septembrie 2008 vorbesc despre 
faptul că „majoritatea copleşitoare a locuitorilor ţării întâmpină dificultăţi la cumpărarea produselor 
alimentare”, cu alte cuvinte suferă de foame. În loc să evalueze obiectiv starea lucrurilor în sfera 
socială şi să puncteze unele măsuri eficiente pentru îmbunătăţirea situaţiei, autorităţile speculează cu 
diferenţa de indici străduindu-se să creeze iluzia bunăstării şi a progresului.

Un caracter ireparabil îl însuşesc procesele de degradare a moralităţii în societate. În ultimii 
ani, s-au devalorizat complet asemenea concepţii ca patriotismul, dragostea faţă de patrie şi istorie. 
Tineretul se educă în spiritul consumismului li a superiorităţii banilor. Dispar tradiţiile milenare ale 
poporului.

Starea socială şi economică a ţării  influenţează atitudinea cetăţenilor faţă de patrie.  Potrivit 
cercetărilor savanţilor de la Universitatea din Michigan SUA, conduse în 97 ţări ale lumii, cel mai 
nefericit stat din lume s-a dovedit a fi Zimbabwe, urmat de Moldova, care se mai bucură şi de titlul 
celui mai nefericit stat din Europa. Ultimele sondaje sociale au demonstrat că 80% dintre cetăţenii 
capabili de lucru şi 90% de tineri ai ţării noastre sunt gata să o părăsească plecând la muncă peste 
hotare.  ONU se arată îngrijorată  pentru situaţia demografică  din Moldova. Deţinem întâietate  la 
migrarea în masă a populaţiei. Deţinem întâietate printre ţările est-europene la mortalitatea copiilor 
până la vârsta de 5 ani.

Pentru  prima  dată  în  toată  istoria  ţării  au  încetat  să  existe  sate  întregi  din  cauza  migrării 
băştinaşilor peste hotare. Mortalitatea populaţiei depăşeşte de câteva ori natalitatea. 

Pe fundalul acestor realităţi triste înfloreşte corupţia, birocraţia, abuzul de putere a autorităţilor, 
limitările democraţiei, încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Omul se simte neprotejat, dă 
dovadă  de  o  apatie  politică  deplină  şi  nu  crede  în  posibilitatea  depăşirii  acestei  situaţii.  Există 
multiple exemplificări, mai ales recente, a faptului că autorităţile nu sunt în stare şi nici nu doresc să 
întreţină  un  dialog  civilizat  cu  opoziţia.  În  condiţiile  desfăşurării  ulterioare  a  acestei  realităţi, 
descurajarea unei gândiri diverse devine din ce în ce mai aplicabilă. Societatea se regăseşte într-o 
atmosferă de teamă, suspiciune şi presiune morală. La motivele principale ale migrării în masă se 
mai adaugă nivelul scăzut al culturii şi educaţiei, precum şi o atmosferă socială şi politică greu de 
tolerat.  De  încălcările  drepturilor  omului  şi  ale  libertăţii  cuvântului  în  Republica  Moldova  este 
îngrijorat  chiar  şi loialul  parlament  european, care a condiţionat încheierea unui nou acord între 
Uniunea Europeană şi Moldova de soluţionarea acestor probleme.



În  legătură  cu  acestea,  întru  viitorul  ţării  noastre,  Partidul  dezvoltării  spirituale  „Moldova 
Unită” îndeamnă toate forţele politice sănătoase ale ţării şi toţi cetăţenii să se unească într-un front 
unic  pentru crearea  condiţiilor  dezvoltării  libere  şi  democrate  a  republicii.  E timpul  să  depăşim 
dezacordurile doctrinare şi ambiţiile mărunte de partid, să ne unim în jurul unei idei naţionale şi să 
elaborăm programe eficace  de  depăşire  a  crizei  sociale  şi  economice  şi  a  pericolului  dispariţiei 
Moldovei ca şi stat. Pledăm pentru un impuls real dezvoltării progresive a statului, înlăturarea mărcii 
„cel mai sărac stat din Europa”, recuperarea demnităţii umane, credinţei şi mândriei pentru propriul 
stat. Doar participarea adevărată în guvernarea statului a tuturor forţelor politice; unirea în jurul ideii 
esenţiale de prosperitate a ţării; înlăturarea cusururilor cum sunt corupţia, cumetrismul, interesele de 
grup; respectarea strictă a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor vor face posibilă 
soluţionarea problemelor şi alăturarea Moldovei la cele mai dezvoltate ţări din lume.

Societatea civil  ă şi respectarea drepturilor omului  

În condiţiile în care structurile autoritare ale birocraţiei cu putere de decizie nu sunt capabile să 
guverneze  eficace  statul  şi  să  reflecte  interesele  naţiunii,  societatea  ar  trebui,  folosindu-se  de 
mecanismul  alegerilor  parlamentare,  să  instaleze  pe  posturile  guvernării  oameni  care  nu  sunt 
implicaţi în luptele dintre clanuri pentru putere şi proprietăţi. Parlamentul trebuie populat de oameni 
competenţi şi oneşti care să soluţioneze problemele cu care se confruntă statul nostru.

Partidul „Moldova Unită” consideră că pentru a aduce la împlinire aceste intenţii, poporul ar 
trebui să se unească, să organizeze structuri şi organizaţii ale societăţii civile, care să fie apte să 
participe la alegeri şi să-şi apere conştient interesele.

Noi vom contribui la crearea unei reţele de cetăţeni uniţi, meniţi  să influenţeze deciziile la 
nivel de stat şi să controleze respectarea acestora.

Cea mai importantă componentă a societăţii civile este, în opinia partidului „Moldova Unită”, 
un  sistem  de  partide  dezvoltat  şi  eficient,  care  are  drept  primă  sarcină  asigurarea  bunăstării 
cetăţenilor şi protecţia intereselor sociale, inclusiv a valorilor democratice.

„Moldova Unită” pledează pentru democratizarea statului, diminuarea rolului acestuia în vieţile 
cetăţenilor, redistribuirea unor funcţii statale în folosul societăţii civile.

Considerăm  că,  în  cadrul  devenirii  societăţii  civile,  sindicatele  trebuie  să  procure  o 
independenţă adevărată şi să se bucure de dreptul la iniţiativa legislativă.

Partidul  „Moldova Unită” susţine că una dintre condiţiile indispensabile pentru dezvoltarea 
pozitivă  a  statului  nostru  este  consolidarea  naţiunii,  consolidarea  tuturor  forţelor  sănătoase  ale 
societăţii.

Credem că  pentru  consolidarea  societăţii  este  în  primul  rând  necesar  să  formulăm o  idee 
naţională, care să fie la unison cu dorinţele majorităţii populaţiei din republică şi care să cuprindă 
toate aspectele vieţii societăţii: economice, politice, culturale, educaţionale etc. Este, fără îndoială, o 
sarcină foarte dificilă, dar în decursul a 20 de ani de independenţă statală, se vrea o souţie la această 
problemă esenţială. Considerăm că această sarcină ar trebui să fie prioritară în Parlament, Guvern şi 
societatea civilă.

Lipsa  unei  idei  naţionale  este,  la  rândul  ei,  un  factor  considerabil  care  contribuie  la 
dezintegrarea societăţii. Această stare a lucrurilor fragmentează declaraţiile unor lideri de partid şi de 
guvernare şi exclude o elaborarea unei strategii funcţionale de dezvoltare a statului.

Partidul „Moldova Unită” consideră că în cadrul consolidării societăţii trebuie utilizate toate 
posibilităţile de profilaxie a conflictului social prin:

• măsuri de fortificare a încrederii faţă de structurile de guvernare;
• respect faţă de opinia şi poziţia oponenţilor în viaţa politică a Moldovei;
• ridicarea nivelului de moralitate şi spiritualitate a societăţii;



• contribuţie la dezvoltarea instituţiilor de democraţie politică;
• egalitate în drepturi a tuturor cetăţenilor Moldovei indiferent de naţionalitate, limbă, confesiune, 

stare materială etc.;
• susţinerea categoriilor social-vulnerabile ale societăţii;
• modificarea principială a structurilor de guvernământ, transformarea lor din centre de comandă a 

luărilor  de decizii  indiferente faţă  de elementele  mai îndepărtate  ale sistemului,  în centru de 
coordonare a guvernării statului cu control din partea societăţii civile.

Drepturile omului

Protecţia drepturilor omului este o sarcină prioritară a partidului  „Moldova Unită”. Suntem 
convinşi că bunăstarea socială este de neatins în condiţiile în care drepturile cetăţenilor şi oamenilor 
politici nu sunt respectate, iar realizarea deplină a libertăţilor politice şi a drepturilor cetăţenilor nu 
poate fi concepută în lipsa protecţiei sociale şi de drept.

Cu toate acestea, în anul 2008, ca şi în anii anteriori, nu se depăşeşte situaţia de nerespectare a 
drepturilor omului în Republica Moldova, mai ales dreptul la liberul acces la justiţie, dreptul la un 
proces echitabil, dreptul la liberul acces la informaţie obiectivă etc.

Partidul  „Moldova Unită” consideră că această stare deplorabilă de nerespectare în masă a 
drepturilor omului, este susţinută de faptul că structurile autoritare şi parlamentul s-au străduit în 
decursul  elaborării  reformelor  să  asigure  o  corespondenţă  formală  între  legislaţia  republicii  şi 
normele internaţionale care reglementează drepturile omului.

Credem că societatea noastră a exclus cu desăvârşire procesul de educaţie morală şi de drept, 
iar  principiile  şi  normele  menite  să  asigure  realizarea  drepturilor  şi  libertăţilor  omului  nu  sunt 
recunoscute drept valori supreme.

Partidul   „Moldova  Unită”  consideră  că  educarea  unor  cetăţeni  conştienţi  a  Moldovei, 
dezvoltarea la vârste fragede a comportamentului civilizat prin conştientizarea propriilor drepturi şi 
dorinţa de a le proteja, educarea patriotismului  – sunt cele mai importante funcţii  ale sistemului 
educaţional.

După părerea noastră e necesară o fortificare a instituţiei Plenipotenţiarului parlamentar pentru 
drepturile omului, crearea unui sistem pentru reprezentanţii acestuia în raioane, în funcţiile cărora să 
se conţină controlul activităţii persoanelor publice, reacţia la încălcările prevederilor legislaţiei şi la 
abuzuri de putere din partea autorităţilor.

Credem că cea mai importantă prioritate a statului este siguranţa fiecărui cetăţean al republicii.

Partidul „Moldova Unită” susţine că o condiţie indispensabilă liberului acces al cetăţenilor la 
informaţie obiectivă şi la concursul liber de idei şi opinii este demonopolizarea mass-media. Pledăm 
pentru protecţia  jurnaliştilor  împotriva  presiunilor  exercitate  asupra lor care le  ameninţă  viaţa  şi 
sănătatea.

Dezvoltarea spirituală

Partidul „Moldova Unită” crede că dintre cele mai importante sarcini la nivelul statului este 
lupta pentru păstrarea integrităţii moştenirii culturale şi spirituale a moldovenilor şi a altor popoare 
din ţară, care compun baza identităţii noastre naţionale.

Considerăm că problema identificării poporului Republicii Moldova cu prezentul şi viitorul ei 
este necesară şi decisivă. Cine suntem? De ce suntem capabili? La ce se pot aştepta de la noi vecinii 
noştri, dar comunitatea mondială? Spre ce tindem? Care este supra-sarcina naţiunii?



Pentru a răspunde la aceste întrebări, poporul trebuie să se unească, să se consolideze toate 
forţele sănătoase,  să se instaleze un concurs de eforturi  ale  tuturor partidelor,  deoarece nici  una 
dintre programele de partid nu sunt în stare să răspundă singure la toate întrebările. 

Naţiunea trebuie să devină încrezătoare şi demnă. Demnitatea nu se procură prin moştenire sau 
prin aderarea la diverse uniuni, chiar şi europene.

Considerăm că demnitatea naţiunii rezidă în:

• posedarea unei idei naţionale de dezvoltare;
• unirea şi concordia între cetăţeni;
• stabilitatea economică şi socială;
• înţelepciunea guvernanţilor;
• respectul tradiţiilor morale ale popoarelor,
• dragostea şi dedicaţia faţă de pământurile natale.

Partidul „Moldova Unită” e de părere că fără susţinerea acestor repere de bază pentru societate, 
naţiunea se separă în grupuri de oameni uşor manipulabili.

Credem că deosebit  de periculoasă este  lipsa,  în concepţia  naţiunii  moldoveneşti,  unei idei 
fundamentale  de  dezvoltare.  Pericolul  constă  în  faptul  că  această  stare  a  lucrurilor  este  propice 
manipulării  societăţii  conştiente  şi  creează  posibilitatea  substituirii  ideii  naţionale  cu  diverse 
surogate folositoare anumitor grupuri de oameni.

Suntem  convinşi  că  una  dintre  cele  mai  importante  priorităţi  naţionale  este  lupta  pentru 
păstrarea moştenirii culturale, care compun baza identităţii noastre naţionale.

Partidul „Moldova Unită” este îngrijorată de starea deplorabilă a culturii, lăsată în voia sorţii de 
către stat.

Partidul va milita pentru luarea unor decizii cu putere legislativă care să puncteze obligaţiile 
statului în domeniul culturii,

Intenţionăm să iniţiem asigurarea legislativă şi încurajarea mecenatului şi a sponsorizărilor, 
crearea unor fonduri speciale de susţinere materială a oamenilor culturii.

Partidul „Moldova Unită” este îngrijorat de instalarea culturii de masă, care trezeşte cele mai 
primitive instincte.

Partidul  va  iniţia  un  proces  de  control  social   exercitat  de  oamenii  culturii  autoritari  sau 
independenţi asupra activităţii din domeniul culturii.

Partidul „Moldova Unită” nu susţine ascetismul, dar creşterea bunăstării personale trebuie să 
corespundă  principiului  moralităţii,  adică  principiului  esenţial  de  a  nu  aduce  daune  propriei 
persoane,  celorlalţi  şi  mediului  ambiant.  Acesta  este  principiul  moralităţii  creştine  şi  al  tuturor 
religiilor.

Partidul  „Moldova  Unită”  îşi  exprimă  convingerea  că  nivelul  spiritualităţii  societăţii  îi 
determină capacitatea de a progresa. Spiritualitatea este calea spre consolidarea societăţii.

Credem că  întreţinerea  spiritualităţii  în  politică  constă  în  responsabilitatea  reală,  şi  nu  de 
faţadă,  pentru  oamenii  care  şi-au  exprimat  încrederea  în  politica  sau  partidul  votat,  precum  şi 
responsabilitatea pentru îndeplinirea promisiunilor electorale.

Reforma guvernării de stat

Analizând factorii fundamentali ai dezvoltării continue, partidul „Moldova Unită” conclude că 
în statul nostru nu  există încă înţelegerea faptului că organizarea unei guvernări eficace este cale 
economică adevărată de protecţie, conservare, înnoire şi activizare a societăţii.



Considerăm că  timpul  refacerii  aparatului  de  stat  a  sosit  deja,  imediat  după  formarea  noii 
componenţe a Parlamentului, deoarece aparatul de stat a încetat practic să-şi îndeplinească funcţiile. 

Trebuie revăzută problema legitimităţii puterilor de stat din perspectiva autorităţii acestora şi a 
încrederii majorităţii  populaţiei că ordinea formării guvernării existentă este cea mai bună pentru 
Republica Moldova.

Partidul „Moldova Unită” crede că în situaţia dată, nu poate fi ignorat pericolul ieşirii de sub 
controlul societăţii a autorităţilor de stat şi dezorganizarea ordinii de drept constituţionale. De aceea 
e  nevoie  să  stabilim  un  acord  între  putere  şi  societatea  civilă  în  domeniul  deciziilor  politice 
fundamentale.

Credem că atitudinea tehnocrată faţă de guvernarea economiei, declarată de autorităţi, a avut 
drept rezultat pierderea valorii specialiştilor în aparatul de stat, dezordinea în rândurile cadrelor ţi 
deficitul cadrelor calificate în toate structurile aparatului de guvernare.

Partidul „Moldova Unită” consideră că metodele de conducere a statului şi a economiei au un 
caracter vădit  administrativ şi de comandă cu elemente de voluntarism, iar piaţa nu mai este un 
reglator firesc de producere şi preţuri, ci unealtă administrativă şi economică.

Această situaţie împiedică realizarea finalităţilor economice şi, mai mult decât atât, duce la 
deformări morale ale participanţilor acestor pseudo - relaţii de piaţă.

Considerăm  că  e  necesară  şi  neapărată  realizarea  consecventă  şi  calificată  a  reformei 
administrative, inclusiv reforma administraţiei publice cu descentralizarea guvernării de stat.

Partidul  „Moldova  Unită”  subliniază  necesitatea  principială  a  elaborării  şi  adoptării  legii 
privind colaborarea şi controlul administrării publice de către societatea civilă.

Pledăm  pentru  o  guvernare  puternică  capabilă  să  realizeze  cu  succes  şirul  de  funcţii 
încredinţate autorităţilor de societate. Trebuie să constituim o putere care să se bucure de încrederea 
poporului şi care să fie capabilă să unească oamenii pentru crearea unei societăţi caracterizate de 
bunăstare socială.

Partidul  „Moldova Unită”  crede  că  statul  ar  trebui  scutit  de  funcţiile  reglării  birocratice  a 
activităţii gospodăreşti, deoarece tocmai aceasta este baza coruperii funcţionarilor publici.

Pledăm pentru o reformă adevărată a puterii juridice, care să garanteze recuperarea prestigiului 
social  al  judecătorilor,  prezenţa  severă  a  procurorilor  care  să  împiedice  încălcările  în  justiţie, 
conflictele de interese politice, presiunile cauzate de conflictele de afaceri etc.

Vom fi consecvenţi şi duri în intenţia de a realiza separarea puterilor de stat privită ca şi bază 
pentru construirea unui stat democrat. Fiecare organ al puterii trebuie să posede acele funcţii, de 
îndeplinirea cărora poate fi responsabil. 

Partidul „Moldova Unită” va milita pentru împuţinarea organelor de control. Trebuie lichidat 
Centrul de luptă împotriva infracţiunilor economice şi a corupţiei, care s-a transformat de mult într-
un organ de represiune.

Partidul „Moldova Unită” este convins de faptul că în condiţiile crizei de sistem, micşorarea 
numărului  membrilor  şi  cheltuielilor  de întreţinere a aparatului  de administrare  publică,  se arată 
necesară şi utilă.

Suntem convinşi că prezenţa unor funcţionari de stat competenţi şi profesionişti, bine plătiţi şi 
protejaţi din punct de vedere social, va avea drept rezultat un sistem de guvernare mult mai eficace. 
În plus, va scădea considerabil nivelul de corupţie.

Partidul  crede  că  toţi  cetăţenii  Republicii  Moldova,  indiferent  de  naţionalitate,  apartenenţă 
etnică sau religie sunt egali în faţa legii şi deţin aceleaşi drepturi şi libertăţi.



Puterea  de  stat  în  Republica  Moldova  trebuie  să  se  formeze  pe  cale  democrată  pe  baza 
alegerilor libere.

Reprezentanţa diferitor naţionalităţi prezentă în organele tuturor ramurilor şi pe toate nivelurile 
trebuie  să  fie  proporţională  cu  măsura  prezenţei  acestor  naţionalităţi  în  componenţa  republicii. 
Proporţionalitatea trebuie garantată de procedurile democrate fără discriminări legate de apartenenţa 
naţională sau altele.

Politica socială şi economică

Partidul „Moldova Unită” consideră că direcţia socială şi economică abordată de autorităţi este 
împotriva poporului. În adevăr, un grup mic de oameni care compun aşa-numita „elită” – clasa de 
guvernare, conduce o politică socială şi economică ce le serveşte propriile interese egoiste.

De aceea continuă să crească diferenţa dintre veniturile unui grup mic de oameni bogaţi  şi 
venitul  restului  de  populaţie  săracă.  Majoritatea  populaţiei  se  regăseşte  într-o  stare  de  sărăcie 
susţinută artificial fără şanse să modifice această situaţie în regimul actualei guvernări. Guvernarea 
ţării  noastre  are  o  influenţă  negativă  asupra  situaţiei  cetăţenilor,  societăţii,  culturii  şi  tradiţiilor 
poporului provocând pierderi morale în toate domeniile.

Considerăm că Parlamentul şi Guvernul în componenţa lor nouă trebuie să emancipeze funcţia 
socială a statului. Recuperarea statutului social şi a bunăstării materiale a profesorilor, educatorilor, 
medicilor, savanţilor, care îndeplinesc cele mai importante funcţii de protecţie spirituală şi fizică a 
sănătăţii oamenilor, amplificare a potenţialului intelectual şi vital al poporului moldovenesc – este o 
sarcină de ordin statal care nu poate fi lăsată la discreţia autoreglării economiei de piaţă.

Apariţia bătrânilor lipsiţi de protecţie socială, persoanelor cu handicap şi bolnavilor care nu se 
bucură de asistenţă medicală calificată, a oamenilor care nu au unde să trăiască, a copiilor privaţi de 
grija maturilor, trebuie apreciată ca şi atitudine iresponsabilă a puterii de stat răspunzătoare pentru 
aceste probleme.

Deosebit  de  importantă  este  politica  demografică  a  statului.  Potrivit  opiniei  experţilor 
genofondul Republicii Moldova este într-o stare atât de precară, încât nu va fi în stare să se auto 
reproducă decât cu aplicarea unei politici demografice.

Ţinând cont de necesitatea soluţionării întregului complex de probleme sociale şi economice, 
Partidul  „Moldova Unită” consideră că trebuie luate măsuri  extraordinare privitoare la garanţiile 
sociale şi economice ale statului.

Primul pas în atingerea acestor scopuri trebuie să devină consolidarea prin lege a standardelor 
sociale  fundamentate,  care  garantează  sănătatea  spirituală  şi  fizică  a  naţiunii.  Acestea  sunt 
standardele care ar trebui să garanteze educaţia gratuită, formele şi direcţiile de asistenţă medicală 
gratuită, un complex de servicii sociale gratuite, care asigură cultura spirituală şi fizică a cetăţenilor, 
un nivel reglabil al burselor şi pensiilor care să se încadreze în minimul de subzistenţă.

Pe baza acestor standarde (şi nu a celor actuale) se pot puncta cheltuielile din bugetul de stat 
pentru aceste scopuri.

E necesar să se adopte o lege privind bazele politicii familiale. Nu putem fi simpli spectatori ai 
migrării  în  masă,  dezbinării  de  familii,  copiilor  deveniţi  orfani  şi  bătrânilor  sărăciţi.  La  baza 
consolidării familiei stă independenţa economică a acesteia. Politica familială de stat trebuie să se 
orienteze spre crearea garanţiilor, salarii demne oamenilor muncii şi ajutoare familiilor cu venituri 
mici. Partidul consideră că fortificarea familiei este cea mai importantă strategie de consolidare a 
statului şi societăţii, iar lichidarea completă a fenomenului de abandon al copiilor este una dintre cele 
mai importante sarcini ale statului.

De  atenţie  deosebită  ar  trebui  să  se  bucure  familiile  tinere.  Noi  susţinem  elaborarea  şi 
realizarea programului  de stat  „Familia  tânără”,  care presupune crearea unui  sistem de creditare 



preferenţială a familiei tinere pentru soluţionarea problemei locuinţei, educaţiei copiilor, dezvoltarea 
afacerilor de familie.

Partidul pledează pentru elaborarea unui program specializat de stat pentru a-i interesa pe tineri 
de viaţa în Moldova. Iniţiem elaborarea Pactului Naţional al ocupării tineretului.

Noi iniţiem crearea unei baze instituţionale şi juridice de realizare a programului: „Spunem nu 
migrării de muncă impuse de circumstanţe. Tuturor cetăţenilor Republicii Moldova li se cuvine o 
viaţă demnă şi locuri de muncă acasă”.

Politica pentru tineret a partidului este orientată spre crearea de condiţii  pentru o iniţiere în 
viaţă de succes a tinerilor, pentru o educaţie de calitate,  libertate în alegerea profesiei,  începutul 
activităţii profesioniste, perfecţionare continuă fizică şi morală. Noi susţinem participarea activă a 
tinerilor la procesele sociale şi politice, dezvoltarea organizaţiilor tinereşti şi sociale. Este necesară 
consolidarea legislativă a facilităţilor destinate tinerilor angajaţi,  stimularea angajatorilor,  care îşi 
expun locurile de muncă absolvenţilor instituţiilor de învăţământ.

Partidul „Moldova Unită” consideră că e necesară implementarea evidenţei de stat a sărăciei, 
elaborarea programelor de stat întru sprijinirea oamenilor în etate singuri, persoanelor cu handicap, 
orfanilor; crearea unui sistem de alocaţii  temporare şi unice, lichidarea impedimentelor din calea 
activităţii de binefacere.

Partidul  este convins că cea mai importantă  şi  prioritară  sarcină a  politicii  economice este 
dezvoltarea business-ului mic şi mijlociu. Buisness-ul mic şi mijlociu trebuie scutit de presiunile din 
partea statului prin limitarea procedurilor de control şi verificare.

Propunem elaborarea şi adaptarea unei politici economice de stimulare care să conţină avantaje 
pentru business-ul mic, şi anume:

• scutirea de impozite a întreprinderilor mici pentru 3 ani şi reducerea impozitelor cu 50% pentru 
următorii 2 ani;

• protecţia businessul-ui mic de influenţele corupţiei şi ale lumii interlope. Nimeni nu are dreptul, 
indiferent de pretext, să amendeze, să stopeze activitatea sau să şantajeze întreprinderea mică 
înregistrată în câmpul juridic al republicii;

• introducerea unui impozit unic şi simplu aplicabil pentru întreprinderile mici;
• elaborarea şi implementarea contabilizării simplificate, crearea unui formular unic de raportare o 

dată pe an;
• lărgirea considerabilă a spectrului de activităţi aplicabile unui singur patent;
• crearea  unor  condiţii  favorabile  pentru  orientarea  business-ului  mic  spre  însuşirea  ultimilor 

tehnologii şi producerea unor servicii sau produse de cea mai înaltă calitate tehnologică.

Dezvoltarea prioritară a businessul-ui mic şi mijlociu stă la baza depăşirii impasului economic 
în care se află Republica Moldova.

Partidul „Moldova Unită”

Partidul „Moldova Unită” este singurul partid politic din Republica Moldova care a fost creat 
din iniţiative sociale în rezultatul organizării  independente a poporului,  şi  nu ca şi  o formaţiune 
politică formată la comanda unor persoane sau grupuri angajate din punct de vedere politic. Partidul 
s-a format din iniţiativa activiştilor mişcării femeieşti „Femeia Moldovei” şi în plină concordanţă cu 
aceasta a declarat drept primă prioritate: Statul pentru om, şi nu omul pentru stat!

Partidul „Moldova Unită” este un partid politic adevărat, acesta nu se încadrează în sistemul 
actual de susţinere voalată a puterii de stat, în care politica adevărată e substituită de „tehnologiile 
politice”, prin intermediul cărora se manipulează conştiinţa societăţii, proces în care cetăţenii imită 
implicarea politică pentru o remunerare materială.



Noi, Partidul „Moldova Unită” credem, că a sosit timpul să-i propunem societăţii o cale de 
dezvoltare conştientizată din punct de vedere ideologic. Şi ne dorim ca cei care sunt la fel de gata 
pentru  schimbări  ca  şi  noi,  să  facă  propriile  propuneri.  Nu  pretindem  că  am  deţine  „singura 
învăţătură dreaptă”, mai mult decât atât, nu ne interesează oponenţii, deoarece suntem siguri că doar 
dialogul dintre forţele politice şi concurenţa de idei sunt garanţii ale dezvoltării fructuoase.

Principiul  de  egalitate  dintre  cetăţeni  în  faţa  legii  –  este  unul  dintre  cele  mai  importante 
principii ale partidului. Propunem principiile simţului civic şi ale naţiunii drept fundament pentru 
soluţionarea problemei identităţii poporului nostru. 

Partidul „Moldova Unită” este convins că apartenenţa etnică şi naţionalitatea sunt chestiuni 
personale ale fiecărui cetăţean şi nu trebuie să servească drept materii pentru manipulare şi diverse 
abuzuri,  care  contribuie  la  dezbinarea  societăţii  şi  destabilizarea  statului.  Indiferent  dacă  ne 
considerăm moldoveni, români, ruşi, ucraineni, bulgari, găgăuzi sau evrei, suntem cu toţii cetăţeni ai 
republicii Moldova, suntem poporul unit al Moldovei suverane.

Partidul propune următorul mecanism de consolidare a societăţii: promovarea valorilor care ne 
unesc şi excluderea factorilor care ne separă. Noi alegem lucrurile care ne unesc! – este acordul 
naţiunii în jurul unei idei unificatoare – „Moldova Unită”.

• Partidul  nostru  este  drastic  împotriva  extremismului  indiferent  de  nuanţe:  de  stânga  sau  de 
dreapta. Cu toate acestea, pericolul constă în conivenţa unor forţe politice din Moldova pentru 
extremism.

• Partidul va tinde spre îndeplinirea scopurilor sale politice doar prin metode constituţionale sau 
reglementate de drept.

Programul preelectoral 

al Partidului „Moldova Unită” PDSMU

„Să ne luăm de mîini prieteni, sa nu rămânem răzleţiţi!”

(Bulat Ocudjava)

Partidul „Moldova Unită” (PDSMU) a fost fondat şi activează pe parcursul a 3 ani. „Moldova 
Unită” întruneşte circa 9000 membri. Preşedintele partidului TCACI Ana are o experienţă vastă în 
activitatea  administrativ-economică  şi  politică,  conduce  timp  de  14  ani  organizaţia  „Femeile 
Moldovei”.

Membrii  partidului  sunt  profesionişti  în  diverse  domenii,  savanţi,  medici,  pedagogi,  foşti 
militari, ţărani, reprezentanţi ai businessului mic şi mijlociu, - oameni ce nu sunt afectaţi de corupţie. 
În cadrul partidului este înfiinţat Consiliul veteranilor războiului şi muncii, membrii căruia sunt cei 
mai respectabili cetăţeni ai societăţii noastre. 

Scopul nostru:

• Să schimbam viaţa poporului spre bine.
• Să restabilim echitatea, să readucem sentimentul demnităţii fiecărui cetăţean.
• Să ridicăm poporul Moldovei din genunchi. 
• Să eliminăm imaginea celei mai săraci ţări din Europa.
• Moldova să devină o livadă înfloritaore în inima Europei, unde trăiesc oameni liberi şi asiguraţi 

material. 



Nu doar oamenii bogaţi merită să fie fericiţi,  dar şi cei care prin muncă au meritat o viaţă 
liniştită, pensie decentă şi grija statului. 

Kredo politic: statul trebuie să slujească omului dar nu omul statul.

Programul nostru: 

• Să restabilim economia ruinată, să refacem infrastructura satelor. 
• Să creăm locuri şi condiţii de muncă pentru cetăţenii Moldovei. 
• Să contribuim la întoarcerea concetăţenilor din străinătate. 
• Să contribuim la dezvoltarea întregii societăţi şi în primul rând să avem grijă de clasa de mijloc, 

care merită un alt nivel de viaţă, decât cel existent. 

Programul  nostru  este  orientat  spre  o  viaţă  îndestulată  pentru   populaţia  săracă,  veterani, 
pensionari, invalizi, studenţi şi tineri. 

În calitate de partid parlamentar, noi vom lupta consecvent 
În sfera socială:

• majorarea salariilor lucrătorilor bugetari până la nivelul coşului de consum, acesta fiind calculat 
luând în consideraţie preţurile reale la produsele şi articolele de primă necesitate;

• asigurarea tuturor categoriilor de pensionari cu pensii, ce corespund minimului real de existenţă, 
preţurile la deservirea comunală, electricitate şi gaz să nu fie pentru ei o povară grea, uneori 
imposibil de suportat. 

• majorarea burselor pentru studeniţi până la nivelul minimului de existenţă 
• introducerea controlului regulat din partea Guvernului asupra formării preţurilor
• reglementarea preţurilor la produsele şi articolele de primă necesitate  
• achitarea compensaţiilor lunare populaţiei sărace, pensionarilor, mamelor singure şi familiilor cu 

mulţi copii, în dependenţă de rata inflaţiei şi creşterea preţurilor în ţară;
• revizuirea legislaţiei privind pensia pentru femei, care au educat mai mult de 3 copii, în vederea 

reducerii cenzului de vârstă pentru pensionare de la 55 ani; 

În economie:

• micşorarea impozitelor pentru biznessul mic şi mediu până la 10%, creând în acest fel condiţii 
pentru dezvoltarea lui şi mărind incasările bugetare;

• echivalarea  investiţiilor  în  economia  autohtonă  a  cetăţenilor  ce  lucrează  peste  hotare,  cu 
investiţiile străine;

• revederea funcţiilor ministerelor  şi  departamentelor,  direcţionându-le spre  crearea condiţiilor 
pentru dezvoltarea economiei naţionale, extinderea exportului produselor autohtone;

• garantarea  creditelor  preferenţiale  de  stat  pentru  creşterea  şi  realizarea  producţiei  agricole, 
deschiderea în toate raioanelor a pieţelor de vânzare a producţiei agricole, realizarea programului 
de creare a sistemului centralizat de achiziţii agricole;

• eliberarea de impozitare pe parcursul unui an, a agenţilor economici ce se află la început de 
activitate şi lucrează în sectorul de producere a economiei;

• atragerea investiţiilor străine în economia ţării, promovarea politicii de reutilare a întreprinderilor 
industriale, pe baza cercetărilor ştiinţifice performante; 

• reprofilarea uzinei  de tractoare în întreprindere producătoare de utilaje şi tehnică agricolă de 
dimensiuni reduse;



În aspect politic: 

• alegerea Preşedintelui ţării de către întreg poporul;
• elaborarea conceptului politicii externe a statului în vederea consolidării societăţii şi asigurării 

unor relaţii de bună înţelegere între naţiuni;
• depolitizarea mass-media republicii şi instalarea controlului societăţii civile asupra activităţii lor;
• acordarea statutului de a doua limbă de stat limbii ruse;
• atragerea societăţii civile la soluţionarea problemei transnistrene;
• fixarea priorităţilor în politica externă, îndreptate spre dezvoltarea relaţiilor cu Federaţia Rusă, 

Ucraina,  Belarusi,  Cazahstan,  şi  alte  state  din  CSI,  ce  corespund  intereselor  economice  a 
Moldovei.

Dezvoltarea spirituală:

• păstrarea moştenirii culturale şi spirituale care se află la temelia identitîţii naţionale a poporului 
Moldovei şi dezvoltarea în continuare a tradiţiilorşi obiceiurilor populare

• promovarea la televiziune şi radio a emisiunilor cu caracter educativ, cu conţinut moral-spiritual 
avansat pentru copii şi adolescenţi;

• introducerea în şcoli a cursului de istorie a religiilor.

În domeniul învăţământului:

• majorarea salariilor lucrătorilor sferei învăţământului, medicinei şi culturii până la nivelul celor 
mai remunerate funcţii în republică;

• diferenţierea sistemului de plată pentru instruire, reieşind din venitul familiilor copiilor instruiţi;
• asigurarea copiilor nevoiaşi din şcoli şi licee cu alimentare calorică caldă de 2 ori pe zi din contul 

defalcărilor bugetare;
• depolitizarea conducerii sistemului de învăţământ şi retragerea ei de sub influenţa partidelor;
• asigurarea garantată cu servicii a tinerilor specialişti – absolvenţi ai instituţiilor superioare de 

învăţământ şi colegiilor din Republica Moldova. 

În domeniul ordinii legale şi de combatere a corupţiei: 

• micşorarea numărului organelor de control şi de drept, excluderea dublării funcţiilor lor, sporirea 
rolului  societăţii  civile  în  vederea  combaterii  corupţiei,  cumătrismului,  protecţionismului  şi 
fărădelegilor funcţionarilor;

• revizuirea  legislaţiei  privind  activitatea  organelor  de  drept  din  punct  de  vedere  a  apărării 
drepturilor şi libertăţii omului.

Apărarea cinstei şi demnităţii omului simplu trebuie să devină o prioritate pentru organele de 
drept. 

Lozinca noastră este: „Activitatea organelor de stat – sub controlul permanent al societăţii!” 

Noi suntem unicul partid, care nu s-a aflat la putere!
Noi nu am minţit şi nu minţim pe nimeni!
Noi nu am devastat vistieria statului!
Noi nu suntem oligarhi, care merg în guvernământ pentru a-şi proteja averile şi interesele sale, 

cazinourile, băncile şi supermarketurile.

Noi n-am participat la privatizarea antipopulară a întreprinderilor de stat. 

Noi n-am prădat Moldova, care a ajuns să fie cea mai săracă ţară în Europa. 



Comparaţi listele candidaţilor partidului nostru şi listele celor, pentru care deja aţi votat. De ce 
i-aţi adus la putere? I-aţi ajutat să îmbogăţească?. Ei din nou merg în Parlament, pentru a-şi proteja 
interesele personale. 

Este o obrăznicie din partea lor, nefăcând nimic pentru popor, peste fiecare 4 ani din nou să 
mintă! Nu-i mai credeţi!

Dacă doriţi să schimbaţi viaţa D-stră votaţi „Moldova Unită”!

Votând  pentru  „Moldova  Unită”  votaţi  dreptatea,  demnitatea  personală,  dreptul  de  a  fi 
personalitate, scăpaţi de frica în faţa puterii, poliţiei şi alte nelegiuiri ai funcţionarilor. 

Votaţi oameni noi, fiihdcă meritaţi o viaţă mai bună!

5 aprilie – e unica şansă de a începe o viaţă nouă. 

Această şansă e în mîinile D-stră. 

În această zi ve-ţi lua cea mai importantă decizie în viaţa ţării! 

Votaţi corect!

Votaţi „Moldova Unită” (PDSMU)!

Votaţi viitorul!


