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PROGRAMUL
MIŞCĂRII SOCIAL - POLITICE MIŞCAREA PROFESIONIŞTILOR

„SPERANŢA – НАДЕЖДА”

Mişcarea  social  -  politică „Mişcarea  profesioniştilor  „Speranţa  Надежда” (în  continuare 
MIŞCAREA) este o mişcare de masă care întruneşte cetăţeni  ai  Republicii  Moldova care dau 
prioritate profesionalismului şi competenţei în toate domeniile de activitate,  cu o poziţie civică 
activă, cu un înalt simţ al responsabilităţii pentru soarta ţării şi a cetăţenilor ei, cu aceeaşi idee 
despre echitatea socială,  ţin mult la păstrarea păcii civice în ţară, tind  să restabilească valorile 
general-umane (conştiinţa, responsabilitatea, probitatea), un nivel onorabil de viaţă care ar asigura:

• dreptul la muncă şi garantarea remunerării;
• legalitatea şi ordinea:
• securitatea persoanei şi a averii sale, 
• susţinerea materială a oamenilor în vîrstă şi celor tineri ;
• garantarea finanţării ştiinţei, invaţamîntului şi medicinei;
• ocrotirea sănătăţii şi acordarea concediilor de recuperare,
• ocrotirea mamei şi a copilului ;
• accesibilitatea învăţămîntului.

MIŞCAREA întruneşte cetăţeni, indiferent de  apartenenţa lor naţională, oameni de afaceri-
specialişti,  în  domeniul  lor,  muncitori,  producători  mici şi  mijlocii,  tineret,  intelectualitate. 
locuitori ai satelor şi oraşelor, care doresc realizarea Speranţei pentru o viaţa onorabilă.

MIŞCAREA îşi determină rolul de exponent şi reprezentant al intereselor vitale ale păturilor 
largi  de cetăţeni,  pentru  care primează  profesionalismul  şi  competenţa în  toate  domeniile  de 
activitate întru prosperarea fiecărui cetăţean şi al ţării noastre Republica Moldova.

Fiind progresistă în esenţa, MIŞCAREA are drept scop consolidarea bazelor democratice, 
constituirea bazei legislative a activităţi economice şi sociale, crearea unor garanţii suficiente şi a 
condiţiile normale pentru activitatea oamenilor cu iniţiativă în vederea ridicări nivelului de viaţă al 
tuturor cetăţenilor ţării.

Pentru  realizarea  scopurilor  -  propuse  MIŞCAREA utilizează  în  activitatea  sa  drepturile 
constituţionale ale membrilor săi, inclusiv dreptul la grevă şi demonstraţii, la acţiuni de protest, 
pichetare, organizarea companiilor de colectare a semnăturilor sub Chemări, Declaraţii, Adresări.

Folosind în activitatea sa propaganda şi agitaţia, parlamentarismului, inaintînd membrii săi în 
organele legislative şi de administrare, locală MIŞCAREA se va călăuzi de următoarele principii:

1. Asigurarea  prin  mijioace  politice  a  unităţii  şi  integrităţii  teritoriale  a  ţării, 
nepermiterea dezbinării şi scindării societăţii după criterii etnice.'

2. Lupta cu şovinismul şi naţionalismul , cu orice „isme”, cu anarhismul „marilor idei” 
şi al „marilor conducători”, cu tentativele de ideologizare a puterii în ţară, demascarea 
caracterului  destructiv  al forţelor  extreme de stînga şi  de dreapta,  a altor  forţe ce 
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destabilizează  societatea.  Demascarea  intereselor  de  grup  ale  politicienilor  şi  a 
politicianismului.
3 Apărarea şi susţinerea valorilor spirituale, a izvoarelor lor, a religiei.
4 Afirmarea mecanismului politic de responsabilitate a puterii faţă - de cetăţenii 

ţării în baza principiului „Puterea şi structurile de stat pentru societate şi nu 
societatea pentru politicieni şi structurile de –stat”.

În domeniul economic şi social MIŞCAREA va tinde să realizeze următoarele: 

1. Gestiunea profesională, competentă în condiţiile economiei de piaţă în baza legilor ce 
răspund intereselor producătorilor de bunuri autohtoni.

2. Reexaminarea imediată a mecanismului fiscal şi de reglementare în scopul stimulării 
producţiei de mărfuri şi servicii.

3. Protecţia  întreprinzătorului,  producătorului  autohton  de  bunuri  şi  servicii. Pieţele 
noastre nu sunt pasage.

4. Crearea condiţiilor pentru  formarea preţurilor la  produse fabricate în  ţară în baza 
principiilor,  economiei  de  piaţă,  ce  exclud  constrîngerile  neeconomice  şi 
protecţionismul.

5. Consolidarea independenţei autoadministrării locale.
6. Elaborarea programelor naţionale de asistenţă socială cu adresă concretă.
7. Parteneriat  cu  drepturi  depline  în  domeniul  relaţiilor  internaţionale.  Grija  faţă  de 

cetăţenii noştri peste hotare, apărarea libertăţii, a onoarei şi demnităţii lor.
8. Elaborarea mecanismelor  de contrapunere mafiei  financiare internaţionale.  A da o 

ripostă categorică tendinţelor de amestec în treburile interne ale Republicii Moldova. 
În casa noastră noi suntem stăpîni!

9. Elaborarea  unui  mecanism eficient  şi  transparent  de  control  şi  analiză  din  partea 
societăţii a tuturor cheltuielilor din toate bugetele publice, inclusiv pentru întreţinerea 
structurilor de stat, corpului diplomatic, ministerelor de forţă. Toţi de la Preşedinte 
pînă la primar – trebuie să raporteze regulat despre utilizarea banilor poporului.

10.Vom cere  de la  Guvern elaborarea  unui  mecanism eficient  de  schimb de idei  cu 
societatea, căutarea unor soluţii ce ar satisface ambele părţi, ţinîndu-se cont de opinia 
profesioniştilor din domeniile de activitate materială şi spirituală.

11. Transformarea  Republicii  Moldova  într-un  stat  al  acţionarilor  şi  proprietarilor 
particulari reali, inclusiv de pămînt, ca element obligatoriu al stabilităţii în societate, 
întărirea bazei legale a constituirii pieţei hirtiilor de valoare.

12. Introducerea modificărilor în codul civil, cel penal, în codurile de procedură, care ar 
contribui la apărarea drepturilor cetăţeneşti inclusiv a dreptului de proprietate.

13.Anularea hotărîrilor,  instrucţiunilor şi a altor acte normative, care sînt în contradicţie 
cu spiritul Legii, în special în domeniul bancar, investiţional şi de producţie.

14. Colaborarea cu acei,  ale căror principii şi  acţiuni-concrete corespund scopurilor şi 
obiectivelor MIŞCĂRII.

Toţi  membrii  MIŞCĂRII  au o  poziţie  clară:  pentru  a-şi  apăra,  drepturile  constituţionale 
profesioniştii trebuie să se unească.

Baza dezvoltării dinamice a ţarii este potenţialul de cadre profesionale şi competente.

Baza  politicii  sociale  a  statului  este  dinamismul  în  producţie.  Muncitorii  şi  proprietarii 
constituie  baza  statalităţii.  Bunăstarea  fiecărui  om  este  elementul  de  bază  al  libertăţii  sale. 
Siguranţa omului de a se şti apărat este baza transparenţei.
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