
Platforma electorală a Partidului ”Moldova Unită-Единая Молдова”

,,La conducere - Responsabilitate, în ţară - Ordine!” 

Partidul ”Moldova Unită-Единая Молдова” este gata să-şi asume responsabilitatea de a aduce  
bunăstarea economică, concilierea socială şi politică în Moldova. Noi avem o echipă formată din  
patrioţi profesionişti, oameni responsabili care pot făuri viitorul acestei ţări.

Valorile   Partidului ”Moldova Unită-Единая Молдова”  

• Patriotism  şi  Statalitate. Consolidarea  suveranităţii  şi  independenţei  Republicii  Moldova. 
Reintegrarea teritorială. Dragoste şi mîndrie pentru ţară şi poporul nostru. 

• Responsabilitate  şi Democraţie  participativă.  Reponsabilitatea  conducerii  statului  pentru 
bunăstarea cetăţenilor şi siguranţa acestora, responsabilitatea cetăţenilor şi a societăţii  civile 
pentru conducerea eficientă a statului. 

• Egalitate  şi  Securitate socială.  Asigurarea fiecărui  cetăţean cu un loc de muncă,  acces  la 
învăţămînt şi cultură, protecţie socială şi asigurare medicală.

• Şanse egale pentru fiecare familie. Protecţia copilului. Bunăstare în fiecare familie. 

Priorităţile noastre:

1. Responsabilitatea şi Ordinea. Conducerea eficientă a statului
2. Stabilitatea politică şi concilierea interetnică
3. Creşterea continuă a economiei
4. Îmbunătăţirea calităţii vieţii. Politica Socială

Responsabilitatea şi Ordinea. Conducerea eficientă a statului.

Guvernare responsabilă

• Asigurarea transparenţei în activitea instituţiilor statale ;
• Utilizarea eficientă a proprietăţii statului, a resurselor financiare, controlul de către societatea 

civilă a cheltuielelor din bugetul public naţional;
• Combaterea birocraţiei şi iresponsabilităţii în activitatea instituţiilor de stat;
• Crearea unui sistem de selectare a cadrelor la conducerea statului, avînd la bază profesionalism 

şi resposabilitate;
• Înăsprirea combaterii corupţiei prin sancţiuni administrative şi penale pentru luarea de mită şi 

abuz de putere.

O politică externă coerentă orientată spre realizarea interesului de stat

• Federaţia Rusă - partener economic şi politico- strategic al Republicii Moldova;
• Consolidarea relaţiilor de colaborare cu ţările vecine – România şi Ucraina;
• Aderarea la Uniunea Vamală Rusia, Ucraina, Belarus şi Kazahstan. CSI – principala piaţă de 

desfacere pentru produsele moldoveneşti ;
• Continuarea procesului de integrare în UE, în primul rănd prin facilitarea fluxului la importul 

mărfurilor moldoveneşti şi liberalizarea regimului de vize.
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Stabilitatea politică şi concilierea interetnică

Stabilitatea politică – o condiţie esenţială în dezvoltarea economică şi socială a  ţării

• Consolidarea tuturor forţelor politice patriotice în numele unui viitor demn pentru Republica 
Moldova; 

• Crearea unei alianţe puternice de centru-stînga contra  celor radicale de dreapta; 
• Combaterea ideilor unioniste, naţionaliste şi şoviniste care dezbină societatea şi subminează 

statalitatea Republicii Moldova.

Concilierea  interetnică – un factor de stabilitate socială 

• Asigurarea drepturilor constituţionale egale tuturor cetăţenilor Republicii Moldova indeferent 
de apartenenţa naţională şi religioasă; 

• Оrganizarea unui referendum privind denumirea limbii de stat şi acordarea unui statut special 
constituţional limbii ruse; 

• Asigurarea reprezentării proporţionale a etniilor în instituţiile de stat;
• Partidul recunoaşte rolul şi aportul considerabil pe care-l are Biserica creştin-ortodoxă în viaţa, 

istoria şi cultura poporului nostru. 

Creşterea continuă a economiei

Economia pentru toţi

• Modernizarea economiei Republicii Moldova;
• Sporirea reală şi semnificativă a numărului locurilor de muncă bine remunerate în economia 

naţională;
• Optimizarea legislaţiei fiscale. Acordarea de facilităţi fiscale „gasterbaiterilor” moldoveni prin 

stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea businessul mic şi mijlociu din Republica Moldova 
care vor contrubui la reîntoarcerea concetăţenilor noştri;

• Intensificarea consumului şi a exportului producţiei autohtone ;
• Asigurarea unui control dur de stat la formarea tarifelor la gazele  naturale,  energia electrică, 

serviciile comunale şi produsele de primă necesitate;
• Dezvoltarea infrastructurii regionale în raioane: construcţia drumurilor, locuinţelor, gazificarea, 

asigurarea cu apa potabilă.

Agricultura eficientă 

• Majorarea de 3 ori a subvenţiilor pentru producătorii agricoli;
• Crearea unui sistem modern de irigare şi anti-grindină; 
• Finanţarea şi dezvoltarea ştiinţelor  agroindustriale  şi implimentarea în  practică a inovaţiilor 

obţinute; 
• Reîntoarcerea poziţiei Republicii Moldova ca unul din principalii furnizori de produse agricole 

pe piaţa CSI;
• Restabilirea  sistemului  de  achiziţii  a  producţiei agricole  de  la  producătorii  individuali  şi 

fermieri;
• Stimularea  procesului  de  consolidare  a  terenurilor  agricole  şi  crearea  cooperativelor  de 

producere şi prelucrare a produselor agricole.

Politica de susţinere a activităţii antreprenoriale şi investiţionale

• Reglementarea prin lege a controalelor realizate asupra activităţii agenţilor economici;
• Scutirea de taxe fiscale pe un termen de 3 ani a întreprinderilor individuale, mici şi mijlocii, 

inclusiv a celor recent fondate;
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• Acordarea de facilităţi statale agenţilor economici care promovează inovaţii tehnico-ştiinţifice 
şi oferă locuri de muncă reprezentanţilor sferei ştiinţifice;

• Simplificarea procedurii de depunere a actelor şi de eliberare a patentei. Instituirea patentei de 
întreprinzător pentru familie;

• Acordarea unor înlesniri suplimentare invalizilor de gradul I şi II, deţinători de patente, precum 
şi persoanelor care întreţin membri de familie inapţi de muncă.

Îmbunătăţirea calităţii vieţii. Politica Socială

Politici de consolidare a instituţiei familiei

• Acordarea unui supliment la salariu unuia dintre soţi care educă 3 şi mai mulţi copii;
• Mărirea compensaţiilor la naştere: 3000 lei pentru primul copil, 4000 lei – al doilea, 5000 lei – 

al treilea şi mai mulţi copii;
• Oferirea tinerilor specialişti şi bugetarilor credite preferenţiale pentru construcţia sau procurarea 

spaţiului locativ pe un termen de 20-25 ani;
• Fondarea  unei  agenţii  de  stat  care  se  va  ocupa  cu  rezolvarea  problemelor  locative  ale 
cetăţenilor cu venituri mici, ale familiilor cu mulţi copii, ale pensionarilor, invalizilor, precum 
şi persoanelor care şi-au pierdut locuinţa din diferite motive (calamităţi naturale). Crearea unui 
sistem de control al statului asupra preţurilor la locuinţele sociale.

Sănătatea

• Elaborarea unui program naţional de susţinere a sănătăţii familiei şi sporirea natalităţii;
• Sprijinirea producerii  medicamentelor autohtone;
• Lichidarea monopolului în domeniul asigurărilor medicale.

Pensii decente

• Instituirea unui mecanism nou şi unic de calculare a cuantumului pensiei pentru beneficiari; 
• Indexarea şi majorarea regulată a pensiilor în conformitate cu salariul mediu pe economie şi 

preţurile la serviciile comunale; 
• Recalcularea pensiei persoanelor care continuă să lucreze după împlinirea vîrstei standard de 

pensionare în mărime de un spor pînă la 2% din venitul asigurat pentru fiecare an de cotizare;
• Majorarea pensiei minime pe ţară pînă la nivelul minimului de existenţă;
• Crearea unei baze legislative care va acorda garanţii sociale slujitorilor bisericii.

Tineretul

• Garantarea prin lege a primului loc de muncă tuturor absovenţilor cu studii medii, speciale şi 
superioare, care şi-au făcut studiile în bază de buget;

• Implementarea unui program naţional de acordare a locuinţelor sociale tinerilor specialişti şi 
tinerelor familii;

• Realizarea programelor  de  suport  economic  pentru  tineri,  sprijinirea  întreprinderilor  mici 
fondate de tineri;

Învăţămîntul

• Asigurarea finanţării domeniului învăţămîntului cu minimum 9% din PIB ;
• Reorganizarea  învăţămîntului  profesional  şi  tehnic  în  scopul  adaptării  acestuia  la  cerinţele 

pieţei forţei de muncă;
• Dezvoltarea unui sistem de burse şi premii pentru tinerii  cu aptitudini deosebite, precum şi 

pentru tinerii din familiile social vulnerabile şi invalizi.
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