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"PARTIDUL COMUNIST REFORMATOR DIN MOLDOVA"

Partidului Comunist Reformator din Moldova se situează pe eşichierul de stînga a scenei politice 
a  Republicii  Moldova,  susţinînd  ideile  comunismului  modern.  Scopul  partidului  este  de  a 
consolida, în Republica Moldova, o societate bazată pe valorile democraţiei populare, echităţii 
sociale, egalităţii şi libertăţii.

Partidului  Comunist  Reformator  din  Moldova  reprezintă  interesele  tuturor  păturilor  sociale: 
muncitori, ţărani, intelectuali, studenţi, tineri, şomeri şi pensionari, care susţin ideea dezvoltării 
societăţii  pe  calea  comunismului.  Vom  depune  tot  efortul  pentru  ca  bunurile  ţării  să  fie 
distribuite în aşa fel, încât de ele să poată beneficia toţi cetăţenii.  Partidul susţine uniunile şi 
mişcările profesionale în calitate de instituţii care apără interesele clasei muncitoare.

Partidul  Comunist  Reformator  din Moldova optează pentru modernizarea  social-economică a 
ţării, eliminarea sărăciei, diminuarea ratei şomajului şi ridicarea bunăstării populaţiei.

Partidul  Comunist  Reformator  din  Moldova  protejează  şi  fortifică  statalitatea  Republicii 
Moldova.  Partidul  va  desfăşura  politica  de  protecţie  a  identităţii  naţionale  moldoveneşti, 
garantînd protecţia cetăţenilor Republicii Moldova indiferent de apartenenţa etnică a acestora.

Partidul  Comunist  Reformator  din  Moldova  optează  pentru  neutralitatea,  independenţa  şi 
integritatea  teritorială  a  Republicii  Moldova,  şi  recunoaşterea  internaţională  a  neutralităţii 
statului.  Politica  externă  a  partidului  se  constituie  în  dependenţă  de  interesele  naţionale  ale 
Republicii Moldova. Partenerul strategic pe arena internaţională este Federaţia Rusă. Republica 
Moldova este  disponibilă  pentru un dialog constructiv  şi  colaborare  în  baza unui  parteneriat 
durabil cu UE, CSI şi alte organizaţii internaţionale.

I. Noua politică economică – model a economiei de piaţă cu orientare 
socială

În ultimii  douăzeci de ani economia Republicii  Moldova a suferit  schimbări  radicale care au 
diminuat considerabil potenţialul de dezvoltare a ţării. Creşterea economică din perioada 2000-
2008 a fost neesenţială şi poate fi calificată ca şi creştere fără dezvoltare. Schimbarea puterii şi 
reformele întreprinse nu au dus la modernizarea situaţiei economice.

Partidul  Comunist  Reformator  din Moldova evidenţiază  necesitatea  lichidării  monopoliilor  şi 
structurilor  oligarhice  artificial  create  în  economia  Republicii  Moldova.  Partidului  Comunist 
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Reformator din Moldova subliniază că echilibrul dintre creşterea economică şi echitatea socială 
poate fi realizat doar într-o societate cu o democraţie social-economică dezvoltată.

Întru dezvoltarea economiei statului, Partidului Comunist Reformator din Moldova propune:

1. A elabora şi aplica un sistem de luptă contra economiei tenebre, care constituie 18-20% 
din PIB.

2. A reduce considerabil numărul organelor de control.
3. A aduce în concordanţă salariul şi pensia minime cu coşul minim de consum.
4. A crea timp de 4 ani 5000 de locuri noi de muncă.
5. A implementa politica Protecţionismului Statului în calitate de instrument de dezvoltare a 

agriculturii.
6. A  efectua  descentralizarea  puterii,  transmiţînd  o  parte  din  prerogative  Administraţiei 

Publice Locale.
7. A oferi  facilităţi  fiscale  agenţilor  economici  care  investesc  în  infrastructura  din  zona 

rurală şi în domeniile prioritare stabilite de stat.
8. A susţine producătorii autohtoni şi a promova producţia acestora pe pieţile externe.
9. A repara 2000 km de drumuri de nivel naţional, şi 5000 km de nivel local.
10. A  elabora  un  program de  creare  şi  utilizare  la  nivel  naţional  a  noilor  tehnologii  în 

domeniul energetic, bazat pe resurse regenerabile.
11. A restabili controlul statului asupra întreprinderilor economice de interes strategic.
12. E efectua reforma sistemului fiscal.

Partidul Comunist Reformator din Moldova susţine ideea parteneriatului strategic cu statele din 
spaţiul  CSI, fapt care va asigura o piaţă  largă de desfacere pentru mărfurile  moldoveneşti  şi 
diminuarea considerabilă  a preţurilor  la  resursele  energetice.  Cosiderăm necesar  desfăşurarea 
referendumului cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Euro-Asiatică.

În cadrul economiei de piaţă social  orientată,  vor fi introduse mecanisme de reglementare în 
ramurile de interes strategic, obţinându-se astfel un salt economic, fapt care va influenţa pozitiv 
procesul de modernizare şi va spori potenţialul economic al statului.

II. Noua politică socială

Partidul Comunist Reformator din Moldova conştientizează importanţa politicii sociale, care, în 
primul rînd, ar trebui să protejeze păturile social-vulnerabile ale populaţiei. Acest fapt e posibil 
de  obţinut  prin  menţinerea  corelaţiei  dintre  veniturile  populaţiei  active  (încadrate  în  cîmpul 
muncii) şi populaţia inaptă de muncă, aplicînd mecanisme corecte de impozitare şi transferuri 
sociale.

Partidul  Comunist  Reformator  din  Moldova  susţine  că  în  perioada  de  tranziţie  economico-
politică,  care  durează  mai  mult  de  două  decenii,  se  observă  o  discrepanţă  dintre  scopuri  şi 
mijloace. Pe de o parte – problemele sociale cer majorarea cheltuielilor bugetare pentru diverse 
programe sociale, pe de altă parte, soluţionarea acestor probleme se confruntă cu posibilităţile 
materiale limitate ale statului şi societăţii. Lipsa unor soluţii prompte şi viabile va duce, în scurt 
timp, la un dezechilibru socio-economic în stat.

Am constatat că sistemul asigurărilor medicale nu a realizat obiectivele preconizate şi sănătatea 
populaţiei  a  început  să  fie  expusă unui  pericol  şi  mai  mare.  Drept  rezultat  avem închiderea 
spitalelor şi policlinicilor, servicii medicale necalitative în zona rurală, lipsă acută de specialişti 
calificaţi pe întreg teritoriul ţării. Sistemul birocratic al asigurărilor medicale obligatorii a avut 
un efect negativ pronunţat asupra sănătăţii populaţiei. Protecţia sănătăţii cetăţenilor constituie un 
obiectiv strategic, asupra căruia e necesar de concentrat tot efortul statului.



Concluzionînd  asupra  celor  expuse  anterior,  Partidului  Comunist  Reformator  din  Moldova 
optează pentru:

1. Asigurarea  dreptului  constituţional  al  cetăţenilor  la  un  trai  decent:  alimente, 
îmbrăcăminte, loc de trai, posibilitatea de a-şi face studiile, asistenţă medicală calitativă.

2. Construcţia locuinţelor sociale, asigurarea cu loc de trai a tinerilor specialişti.
3. Asigurarea medicală gratuită pentru cetăţenii Republicii Moldova în instituţiile medicale 

de stat.
4. Asigurarea  ajutorului  material  special  persoanelor  cu  necesităţi,  orfanilor,  în  mărime 

echivalentă coşului minim de consum.
5. Aducerea în concordanţă a salariului şi a pensiei minime cu coşul minim de consum.
6. Optimizarea  sistemului  de  pensii  cu  scopul  de  a  elimina  decalajul  dintre  mărimea 

pensiilor.

III. Integrarea Republicii Moldova prin intermediul federalizării

Partidul  Comunist  Reformator  din  Moldova  conştientizează  necesitatea  asigurării  integrităţii 
teritoriale  a  statului.  În  rezultatul  acţiunilor  agresive  ale  conducerii  Chişinăului  şi  a 
reprezentanţilor  raioanelor  din  stînga  Nistrului,  a  izbucnit  conflictul  armat  care  a  provocat 
moartea a sute de oameni. Conflictul transnistrean nu se soluţionează timp de douăzeci de ani. 
Din acest motiv, Partidul Comunist Reformator din Moldova intervine cu iniţiativa de creare a 
statului federal.

Unica metodă de soluţionare a conflictului  transnistrean este reglarea paşnică a acestuia, prin 
intermediul federalizării statului. În viitorul apropiat, Republica Moldova poate deveni un stat 
federal,  în  componenţa  căruia  vor  intra  mai  mulţi  subiecţi,  fiecare  din  ei  avînd  drepturi  şi 
împuterniciri care îi vor permite să se dezvolte benefic în cadrul unui stat unitar şi prosper.

UTA  Găgăuzia,  Chişinăul,  Transnistria  –  sunt  regiuni  de  sine-stătătoare,  cu  un  potenţial 
economic şi cultural considerabil.

Partidul  Comunist  Reformator  din  Moldova  optează  pentru  crearea  unei  federaţii  bazată  pe 
principiul  asimetriei,  în  cadrul  căreia,  subiecţii  federaţiei  vor  avea  drepturi  şi  împuterniciri 
diferite,  neavînd acelaşi statut teritorial şi administrativ, fapt care nu va influenţa dezvoltarea 
socio-economică a acestora.

Diferenţierea  împuternicirilor  dintre  centru  şi  regiuni,  fortificarea  autonomiei  subiecţilor 
federaţiei, vor contribui la creşterea economică a statului în ansamblu.

Noi optăm pentru desfăşurarea Referendum-ului cu tematica federalizării statului.

IV. Activitatea internă şi relaţiile cu alte partide, formaţiuni politice, 
reprezentanţi ai societăţii civile

Partidul  Comunist  Reformator  din  Moldova  are  la  bază  principiile  concurenţei  interne, 
competenţei şi transparenţei în promovarea pentru organele de conducere ale Partidului, Statului, 
Administraţiei  Publice  Locale  a  membrilor  săi  care  au  dat  dovadă  de  profesionalism, 
comportament ireproşabil, şi întrunesc toate cerinţele incluse în Statutul şi Programul Partidului.

Partidul  susţine  crearea,  consolidarea  şi  dezvoltarea  tradiţiilor  democratice  în  societate, 
promoarea valorilor şi tradiţiilor culturii autohtone, inclusiv pe cele ale minorităţilor etnice.



Partidul  Comunist  Reformator  din  Moldova  optează  pentru  consolidarea  şi  fortificarea 
eşichierului politic de stînga şi pledează pentru stabilirea şi menţinerea relaţiilor civilizate între 
partidele de stînga.

Pentru realizarea scopurilor sale, Partidul Comunist Reformator din Republica va colabora cu 
formaţiunile politice de stînga şi centru-stînga, cu alte forţe politice şi cu reprezentanţii societăţii 
civile.
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