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PROGRAMUL
ALIANŢEI INDEPENDENŢILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

OFERTA POLITICĂ

Organizaţia  social-politică  “Alianţa  Independenţilor  din Republica  Moldova”  reprezintă 
interesele tuturor grupurilor sociale şi naţionale.

Moldova  are  nevoie  –  acum  mai  mult  decît  oricînd  –  de  o  alternativă  politică 
pragmatică, credibilă şi eficientă. O alternativă din patrioţi adevăraţi, oameni ai faptei, şi nu ai 
vorbelor  goale,  care  vor  fi  în  stare  să  pună capăt  procesului  de degradare  a  ţării.  De aceea 
imperativul nostru politic este “Soarta ţării şi oamenii ei”.

Organizaţia social-politică “Alianţa Independenţilor din Republica Moldova” ştie ce şi cum 
trebuie de făcut pentru a obţine succesul.

Obiectivele  noastre  sînt:  democraţia,  cimentarea  statalităţii  şi  independenţei  Republicii 
Moldova,  integrarea  ţării  în  structurile  europene,  stabilitatea,  politica  previzibilă,  legalitatea, 
ordinea, respectarea drepturilor omului, politica socială eficientă.

Organizaţia  social-politică  “Alianţa  Independenţilor  din  Republica  Moldova”  este  forţa 
politică  a  tuturor  celor  care  doresc  schimbări  esenţiale,  care  vor  o  cale  europeană  pentru 
Republica Moldova.

Lipsa  planului  strategic  de  integrare  europeană  constituie  cea  mai  mare  slăbiciune  a 
Moldovei. Nici un guvern nu l-a avut pînă acum şi din această cauză reformele nu au putut fi 
definitivate în mod adevărat.

De  aceea,  sarcina  mişcării  noastre  este  dublă.  Prima  –  promovarea  reformelor  pentru 
oameni şi nu pentru sărăcie. În al doilea rînd – construcţia unui stat şi o guvernare eficientă.

În opinia noastră, guvernul trebuie să fie puternic nu pentru că alocă resursele financiare şi 
comandă  teritoriului,  ci  pentru  că  oferă  condiţii  care  să  permită  administraţiei  locale  şi 
cetăţenilor să-şi stabilească o politică economică şi socială concretă pe teritoriu.

Actul guvernării se legitimează numai în măsura în care asigură priorităţile majore ale ţării: 
dezvoltarea, un trai decent şi restabilirea solidarităţii sociale şi naţionale.

OFERTA ECONOMICĂ

Moldova a intrat într-o perioadă de subdezvoltare accentuată şi dacă acest proces nu este 
stopat – el va afecta pe timp lung populaţia, independenţa şi suveranitatea ţării.

Actuala  criză  este  expresia  mai  multor  crize  şi  anume:  criza  guvernărilor,  criza 
managementului  în  economie,  criza  producătorului  autohton,  criza  privatizării  şi  procesul 
postprivatizării.
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În opinia noastră Moldova are nevoie de o politică pragmatică şi profesionistă, credibilă, 
previzibilă şi mai ales eficientă.

Organizaţia social-politică “Alianţa Independenţilor din Republica Moldova” se angajează 
politic  şi  moral  să  contribuie  la  relansarea  economiei  naţionale  în  baza  unor  reforme 
democratice  care  să  contribuie  la  combaterea  sărăciei  prin  respectarea  dreptului 
constituţional al cetăţenilor la un trai decent.

În acest context vom elabora propria strategie economică, care va stabili atît direcţiile, cît 
şi măsurile practice pentru construcţia modelului de dezvoltare al Republicii Moldova.

Ideologia  strategiei  noastre  constituie  o  adaptare  a  particularităţilor  moldoveneşti  la 
exigenţele Uniunii Europene. Aceasta înseamnă:

• o  politică  eficientă  fiscală  privind  industria,  energia,  transportul  şi  dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii;

• o  piaţă  internă  fără  bariere  şi  o  liberă  circulaţie  a  mărfurilor,  capitalului,  persoanelor, 
prestare a serviciilor;

• o  politică  pragmatică  şi  protecţionistă  a  statului  în  cadrul  reformei  agrare,  care  va 
transforma Moldova într-o ţară a produselor alimentare pur ecologice;

• o politică economică care va aduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi mediului înconjurător;
• un sistem eficient  în privinţa  pregătirii  profesionale   şi  promovării  tineretului,  cît  şi  în 

domeniul tehnologiilor informaţionale.

Piaţa Moldovei nu va fi o anexă a Uniunii  Europene,  ci un segment de piaţă integrant 
implementat pe etape.

Perioada de tranziţie nu trebuie să fie pînă la infinit  şi va trebui finalizată pînă în anul 
2010. În acest răstimp statul va avea un rol de arbitru, care va garanta libertatea economică şi 
condiţii egale de antreprenoriat.

Reforma fiscală va adopta implementarea principiilor aplicate în Uniunea Europeană.

Aceasta  înseamnă  accentuarea  rolului  finanţelor  de  stimulare  a  dezvoltării  economice, 
reorientarea sistemului bancar spre producătorul autohton.

Organizaţia social-politică “Alianţa Independenţilor din Republica Moldova” va propune 
Legea securităţii alimentare, care va asigura viabilitatea producătorilor şi procesul de producţie 
agricolă.

Realizarea modelului de dezvoltare, în baza unei economii de piaţă competitive se poate 
realiza numai în baza unui consens politic general asupra principalelor direcţii ale dezvoltării 
economice  în  contextul  exigenţelor  Uniunii  Europene.  Organizaţia  social-politică  “Alianţa 
Independenţilor din Republica Moldova” e gata să conlucreze cu toate formaţiunile politice în 
elaborarea  unui  pact  de  conciliere  în  această  direcţie.  Trebuie  să  fie  abandonată  politizarea 
funcţiilor de conducere. Algoritmurile politice care au fost nu de mult nu mai au ce căuta în 
managementul economic.

OFERTA SOCIALĂ

Democraţia  şi  sărăcia  sînt  incompatibile  atît  cu  exigenţele  Uniunii  Europene,  cît  şi  cu 
morala şi principiile civilizaţiei.

Iată de ce este necesară adoptarea unei strategii de combatere a sărăciei. Organizaţia social-
politică  “Alianţa  Independenţilor  din  Republica  Moldova”  se  angajează  politic  şi  moral  să 



contribuie  la  relansarea  economiei  naţionale  şi  să  lupte  pentru  combaterea  sărăciei  prin 
respectarea dreptului constituţional al cetăţenilor la un trai decent. 

În combaterea sărăciei statul trebuie:

• să garanteze cetăţenilor egalitatea şanselor în business şi alte activităţi;
• să combată şomajul printr-o politică protecţionistă faţă de producătorul autohton;
• să asigure locuri noi de muncă prin dezvoltarea şi transformarea turismului într-o ramură 

dinamică viabilă şi integrată în fluxul turismului european şi mondial;
• să asigure securitatea socială a păturilor vulnerabile ale populaţiei;
• să elaboreze o strategie de asigurare a securităţii alimentare.

În această direcţie vom propune:

• programe concrete îndreptate în două direcţii: ajutorul social şi asigurarea socială;
• renovarea sistemului de asistenţă socială prin perfecţionarea cadrului legislativ;
• crearea programelor sociale, ce au drept scop reorientarea mijloacelor financiare de la plata 

indemnizaţiilor mizere spre crearea locurilor noi de muncă;
• programul  social  “Securitatea  sănătăţii  publice”,  care  include  următoarele  obiective: 

garantarea accesului la setul minim de servicii medicale gratuite, modernizarea serviciilor 
de  urgenţă  şi  ale  asistenţei  medicale  primare,  elaborarea  programelor  de  combatere  şi 
tratare a maladiilor cu caracter medico-social – tuberculoza, cancerul, bolile psihice, SIDA 
etc.;

• majorarea ponderii cheltuielilor destinate învăţămîntului, finanţarea centralizată a acestuia;
• sprijinirea centrelor de cercetare şi dezvoltare, indiferent de forma de proprietate.

OFERTA ÎN COMBATEREA CORUPŢIEI ŞI CRIMEI ORGANIZATE

Organizaţia social-politică “Alianţa Independenţilor din Republica Moldova” intenţionează 
să  acţioneze  în  vederea  inevitabilităţii  pedepsei  penale  pentru  crimele  legate  de  corupţie  şi 
participare  la  grupările  crimei  organizate,  precum  şi  pentru  omucideri  şi  alte  crime  grave, 
adoptării unui program naţional de combatere a corupţiei, care să prevadă:

• instituirea unui control riguros asupra modului în care sînt folosite fondurile publice;
• delegarea  competenţelor  privind  soluţionarea  unei  părţi  din  sarcinile  sociale  către 

instituţiile societăţii civile;
• încurajarea dezvoltării instituţiilor obşteşti de combatere a corupţiei.

OFERTA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE

Priorităţile noastre în domeniul politicii externe vor fi următoarele:

• intensificarea eforturilor în vederea integrării graduale a Republicii Moldova în Uniunea 
Europeană,  inclusiv  prin  realizarea  prevederilor  Acordului  de  Parteneriat  şi  Cooperare, 
participarea activă în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, la Pactul de Stabilitate 
pentru Europa de Sud-Est,  purtarea de negocieri  pentru dobîndirea calităţii  de membru 
asociat al Uniunii Europene, participarea activă în toate structurile ONU;

• consolidarea relaţiilor de cooperare cu România, Rusia, SUA, Ucraina;
• cooperarea  cu  organismele  internaţionale  în  problema  reglementării  conflictului 

transnistrean;
• asigurarea apărării intereselor economice ale Republicii Moldova pe arena internaţională, 

inclusiv  prin  promovarea  energică  a  “diplomaţiei  economice”,  atragerea  de  investiţii 



străine,  creşterea  exporturilor,  dezvoltarea  unei  colaborări  eficiente  cu Fondul  Monetar 
Internaţional şi cu Banca Mondială.
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