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PROGRAMUL
PARTIDULUI COMUNIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
Partidul comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) este partidul clasei muncitoare, ţărănimii,
intelectualităţii, al tuturor oamenilor muncii. El luptă insistent pentru revenirea republicii la calea
dezvoltării socialiste. Scopul suprem al partidului este edificarea societăţii comuniste.
Partidul comuniştilor din Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea, conducându-se de
învăţătura marxist-leninistă, ţinând cont mereu de situaţia concretă social-politică şi economică
din republică.
Scopurile principale ale PCRM sunt:
1. Construcţia socialismului de tip nou, care ar corespunde nivelului actual de dezvoltare a
forţelor de producţie, securităţii ecologice şi ar face faţă problemelor curente cu care se
confruntă societatea;
2. Transmiterea puterii în mâinile poporului, realizată prin intermediul Consiliilor
(Sovietelor) şi al altor forme de autoadministrare democratică;
3. Instaurarea echităţii sociale, garantarea dreptului la muncă şi remunerarea ei echitabilă, la
instruirea şi deservirea medicală gratuită, accesibilă tuturor, la locuinţe amenajate, la
odihnă şi asigurare socială;
4. Lichidarea oricăror forme de exploatare a omului de către om şi a tuturor formelor de
parazitare socială, supremaţia formelor de proprietate colectivă a poporului asupra
mijloacelor de producţie;
5. Educarea patriotismului şi al spiritului internaţionalist, al prieteniei şi frăţiei dintre
popoare, a stimei faţă de tradiţiile naţionale;
6. Instaurarea unui climat al responsabilităţii cetăţeanului faţă de societate şi a societăţii – în
raport cu cetăţeanul, al unităţii drepturilor şi obligaţiilor omului.

LECŢII ALE ISTORIEI
Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie a zguduit din temelie sistemul relaţiilor capitaliste.
Pentru prima dată în istoria omenirii a fost lichidată exploatarea omului de către om, s-a
proclamat dreptul cetăţeanului la muncă, odihnă, instruire şi deservire medicală gratuită, la
locuinţă, asigurare a bătrâneţii.
După victoria Marelui Octombrie în Rusia, a unui şir de revoluţii socialiste în ţările din Europa,
Asia şi America, au apărut două sisteme principial noi: cel capitalist şi cel socialist. Cu toate că
la hotarul dintre anii 80 şi 90 socialismul a suferit o înfrângere serioasă temporară, lupta dintre
cele două sisteme sociale continuă, trecând într-o fază nouă.
În jumătatea a doua a sec. XX un grup de state capitaliste dezvoltate, folosind metode iscusite de
colonizare, exploatare rapace a resurselor materiale, de muncă şi intelectuale ale "lumii a treia", a
extins acţiunea contradicţiei acute de bază dintre muncă şi capital peste hotarele lor de stat,
expunând influenţei acesteia toate continentele, utilizând cu anumite modificări metode socialiste
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de administrare a economiei, ceea ce i-a permis capitalismului să regenereze, să asigure o
stabilitate relativă a ţărilor respective.
Dar esenţa capitalismului nu s-a modificat. Continuă criza lui generală. Mai mult ca atât,
capitalismul a expus omenirea unor noi pericole, generate de contradicţia lui de bază, a declanşat
probleme globale, necunoscute până acum pe planeta Pământ – ecologice, demografice,
etnosociale etc.
Oricât nu s-ar deforma, capitalismul rămâne, în esenţa sa un sistem bazat pe exploatarea forţei de
muncă. Aceasta duce la diferenţierea socială şi antagonismul dintre clase, la dezvoltarea inegală
şi exploatarea unor state de către altele. O demonstrare elocventă a acestui fapt ne-o oferă
tendinţa ţărilor din Vest de a pătrunde cu orice preţ în economia republicii noastre, de a-i acapara
piaţa şi patrimoniul, de a impune contracte inegale, de a livra credite convenabile lor în
infrastructura pieţii, intensificând astfel dependenţa Moldovei de creditori.
În timpul afirmării socialismului în Moldova a fost depăşită înapoierea economică, sărăcia şi
analfabetismul populaţiei, inegalitatea socială. În termeni foarte scurţi a fost restabilită economia
naţională distrusă de război, s-a creat un potenţial industrial şi tehnico-ştiinţific dezvoltat, un
complex agrar modern.
S-a obţinut un nivel înalt de dezvoltare în domeniul învăţământului public, ştiinţei, culturii,
medicinii, asigurării sociale, a sporit considerabil bunăstarea poporului.
Odată cu transformările pozitive în economie şi viaţa social-politică, în republica noastră, ca şi în
toată ţara, au început să apară şi probleme, rezolvarea cărora solicită reformele cardinale în
domeniul relaţiilor sociale. Către începutul anilor 80 societatea sovietică a fost cuprinsă de o
criză, în mare parte condiţionată de criza PCUS. Liderii lui, fiind convinşi că situaţia e bună, au
instituit în PCUS o stare de "aroganţă de partid", lucru care a şi determinat înfrângerea lui.
"Restructurarea gorbaciovistă", orientată în vorbe spre renovarea socialismului, s-a dovedit a fi,
de fapt, o abatere de la socialism.
U.R.S.S., cu eforturi evidente ale Apusului, a fost implicată într-o criză profundă, care a dus la
fărâmiţarea ei în state separate. La rândul lor acestea nu au depăşit starea de criză, ba chiar
dimpotrivă, au acutizat-o, aducându-şi popoarele până la o stare de cataclism naţional.

CARACTERISTICA SITUAŢIEI ACTUALE A REPUBLICII
Starea politică şi social-economică actuală a Republicii Moldova este determinată de o criză
generală profundă, care se răsfrânge asupra tuturor domeniilor: economiei şi orânduirii de stat,
politicii şi culturii, modului de viaţă şi moralităţii. În urma revizuirii formelor de proprietate
asupra mijloacelor esenţiale de producţie, efectuată de regimul de la putere contrar voinţei
poporului, baza economică a ţării a încetat de a mai fi socialistă. Introducerea forţată a relaţiilor
de piaţă a dus la o divizare bruscă a societăţii într-un grup mic de oameni bogaţi şi în săracii ce
constituie marea majoritate a populaţiei. Capitalizarea relaţiilor de producţie aprofundează
contradicţiile sociale, sporeşte nemulţumirea maselor populare de condiţiile de viaţă în continuă
înrăutăţire. Întreprinderile industriale şi cele de construcţii îşi întrerup activitatea, sau chiar se
închid definitiv, sporeşte numărul şomerilor, este jefuit şi nimicit potenţialul industrial, acumulat
în republică, se distruge din temelie agricultura.
S-a început destrămarea sistemului de învăţământ, decăderea ştiinţei şi culturii, oamenilor le sunt
impuse valori spirituale străine, idei ale unionismului, ale ponegririi trecutului neîndepărtat,
lucru care duce la degradarea morală a societăţii, mai ales a tineretului.

Poporul este deposedat de principalele drepturi sociale, economice şi politice.
Criminalitatea în domeniul economiei a determinat alte tipuri de infracţiuni. Criminalizarea
societăţii pune în pericol securitatea personală şi colectivă a cetăţenilor. în republică la momentul
actual se instaurează dictatura capitalului racordat cu lumea criminală.
Poporul a fost înstrăinat de conducere şi de controlul activităţii puterii de stat.
Majoritatea populaţiei republicii începe să înţeleagă tot mai bine că greutăţile care au afectat
Moldova sunt o urmare a distrugerii orânduirii socialiste şi destrămării premeditate a Uniunii
R.S.S. În plus, un număr tot mai mare de oameni înţelege că perspectivele dezvoltării izolate, sau
a celei bazate pe creditele Apusului sunt destul de precare, iar continuarea acestei politici poate
duce la pierderea statalităţii şi a suveranităţii, la o catastrofă naţională.

CĂILE DE IEŞIRE DIN CRIZĂ
Concluziile ce reies din lecţiile istoriei şi realitatea cotidiană impun o nouă viziune asupra
dezvoltării sociale contemporane. Fidel principiilor socialismului, Partidul comuniştilor din
Republica Moldova se dezice de dogme, de greşelile teoretice şi practice care au dus la
denaturarea scopurilor şi a însuşi procesului de făurire a noii societăţi, la deformări cu caracter
antidemocratic şi antisocial.
În procesul de depăşire a crizei, Partidul comuniştilor din Republica Moldova întrevede două
etape politice ale realizării paşnice consecvente a acestui deziderat.
Pe parcursul primei etape, general-democratice, comuniştii, împreună cu toate forţele
progresiste, vor insista să fie înlăturate urmările negative ale reformelor, să fie stopată
privatizarea prin jaf a proprietăţii întregului popor, restaurate potenţialul economic şi tehnicoştiinţific al ţării, acele realizări sociale din trecut, care răspund cerinţelor de îmbunătăţire a stării
materiale şi nivelului cultural al populaţiei. Reinstaurarea proprietăţii colective asupra
mijloacelor de producţie principale – temelia economiei, – trebuie efectuată prin diverse metode,
inclusiv prin cumpărarea de către stat a acţiunilor întreprinderilor privatizate. În acest context
este acceptat sectorul particular, mai ales în domeniul producerii şi realizării de mărfuri de larg
consum şi prestării de servicii.
Va fi asigurată participarea la procesele de integrare în C.S.I.
Va avea loc restabilirea puterii poporului, apărarea drepturilor fundamentale social-economice
ale oamenilor muncii.
La această etapă se va păstra o economie bazată pe diverse forme de proprietate.
Pe parcursul celor două etape de restaurare a societăţii socialiste, oamenii muncii vor fi implicaţi
tot mai mult în administrarea de stat, proces care va decurge pe calea democraţiei socialiste. La
acest proces vor participa direct nu numai politicienii profesionişti, ci şi muncitorii, ţăranii,
intelectualitatea, împuterniciţi ai păturilor sociale care reprezintă şi pot apăra interesele
oamenilor muncii, ale poporului şi statului. Se va efectua trecerea la economia predominant
socialistă în cadrul celei cu diverse forme de proprietate, orientată spre satisfacerea maximală a
necesităţii oamenilor muncii. La această etapă va fi lichidată exploatarea omului de către om.
Ieşirea din criză necesită un şir de acţiuni primordiale.

În domeniul politic:
•
•
•
•

adoptarea unei legislaţii electorale noi, democratice;
participarea oamenilor muncii în organele reprezentative ale puterii de toate nivelurile,
ceea ce va permite ca structura politică să înglobeze în sine cea mai valoroasă experienţă
a democraţiei naţionale şi mondiale.
concilierea naţională generală bazată pe principiul renaşterii prieteniei multiseculare a
popoarelor, excluderea violenţei din cadrul rezolvării problemelor litigioase;
crearea condiţiilor pentru realizarea plenară a drepturilor politice şi libertăţilor
cetăţenilor.

În domeniul economiei:
•

•
•

•

•

realizarea unor acţiuni ce au drept scop reglementarea de către stat a domeniilor
principale ale economiei naţionale, la baza cărora se vor afla relaţiile socialiste de
producţie. Paralel se va menţine proprietatea privată în domeniul comerţului şi al
deservirii, în agricultură şi mica producţie de mărfuri;
lupta cu corupţia, împotriva subjugării ţării pe calea creditelor străine, vinderii resurselor
ei materiale şi a potenţialului intelectual, transformării într-o anexă a altor ţări;
reformarea politicii de impozitare şi elaborarea unor programe concrete ale susţinerii de
către stat a producătorilor din diferite domenii ale economiei naţionale (în primul rând, a
producţiei de nivel ştiinţific şi tehnologic înalt), introducerea impozitării cu înlesniri
pentru producătorii autohtoni de mărfuri;
elaborarea unei legislaţii despre pământ, care prevede că acesta, ca mijloc principal de
producţie, devine un bun al întregului popor şi poate fi transmis gospodăriei colective şi
individuale ţărăneşti, pentru vile sau întovărăşiri pomicole, în folosinţă permanentă cu
drept de moştenire, sau de arendă. Statul acordă ţăranilor un ajutor multilateral în
activitatea lor. Pământul nu poate deveni marfă, să se afle în proprietate privată;
controlul de stat al activităţii băncilor comerciale, grupurilor financiare, fondurilor, altor
instituţii creditar-financiare.

În domeniul social:
•
•
•
•

lichidarea şomajului, restabilirea drepturilor garantate ale cetăţenilor Moldovei la muncă,
odihnă, deservire medicală şi toate tipurile de învăţământ gratuit;
adoptarea şi realizarea actelor legislative, care ar asigura minimul de viaţă pentru toate
păturile sociale, indexarea permanentă a salariilor, pensiilor, burselor, indemnizaţiilor în
funcţie de cota inflaţiei, cât şi dreptul de a primi locuinţă;
asigurarea de câtre stat a dezvoltării ştiinţei, învăţământului şi culturii, rezolvarea
complexă a problemelor ecologice;
susţinerea de câtre stat a familiei, mamei şi copilului, restabilirea reţelei instituţiilor de
întremare a sănătăţii pentru copii şi tineret.

PERSONALITATEA ŞI SOCIETATEA
Partidul comuniştilor din Republica Moldova se pronunţă pentru:
•

transformarea socialistă a societăţii, excluderea violenţei politice şi economice asupra
poporului muncitor, lezării drepturilor general umane şi civile. El susţine opoziţia civică
şi respinge fărădelegile şi violenţa, utilizând în aceste scopuri toate formele adecvate de

•
•
•
•
•
•
•

luptă în conformitate cu "Declaraţia generală a drepturilor omului", Constituţia şi
legislaţia Republicii Moldova;
restabilirea prestigiului muncii libere şi benevole, a atitudinii creatoare faţă de aceasta;
respectul faţă de limba şi cultura moldovenească, de cea rusă şi alte limbi vorbite în
Republica Moldova, lucru de o importanţă general-naţională, ce constituie o bază a
raporturilor spirituale interetnice;
respectarea şi protejarea drepturilor constituţionale ale tuturor cetăţenilor, indiferent de
apartenenţa naţională, asigurarea posibilităţilor egale de participare în toate domeniile
vieţii republicii;
neadmiterea falsificării istoriei Statului Moldovenesc, întemeiat încă în anul 1359, a
etnofobiei de orice natură;
încetarea ponegririi istoriei sovietice, a memoriei şi operei lui V.I. Lenin;
libertatea conştiinţei pentru toţi cetăţenii, atitudinea de respect în raport cu religia
ortodoxă şi alte confesiuni religioase, considerând inadmisibila implicareă religiei în
politică;
măsuri hotărâte în lupta cu criminalitatea, banditismul, cu alte vicii sociale care ştirbesc
libertatea persoanei.

PROBLEME ALE DEZVOLTĂRII PARTIDULUI
Partidul comuniştilor din Republica Moldova înaintează următoarele sarcini principale în
vederea consolidării sale organizatorice:
•
•
•
•
•
•
•

definitivarea creării structurilor de partid în raioanele şi localităţile republicii;
transferarea centrului muncii organizatorice şi ideologice în colectivele de muncă;
asigurarea disciplinei de partid, a egalităţii în drepturi şi raporturilor tovărăşeşti dintre
membrii partidului;
ajutorul moral, iar în măsura posibilităţilor şi material pentru veteranii partidului;
îndeplinirea de câtre comunişti a însărcinărilor de partid, sporirea rândurilor activiştilor
de partid;
formarea organizaţiilor de tineret şi feminine de orientare comunistă;
participarea la alegerile puterii reprezentative de toate nivelurile.

CUM VEDEM NOI PARTIDUL REÎNNOIT
În condiţiile politice şi social-economice complicate, prin care trece actualmente republica este
nevoie de o organizaţie politică, ce s-ar afla în strânsă alianţă cu oamenii muncii şi ar apăra
interesele lor. Partidul comuniştilor din Republica Moldova este anume o astfel de organizaţie.
Partidul comuniştilor din Republica Moldova este o organizaţie politică independentă, cu
Programul şi Statutul său. El îşi înfăptuieşte activitatea în conformitate cu principiile comunităţii
ideologice şi a tovărăşiei de partid, democraţiei largi şi disciplinei conştiente, nu tolerează în
rândurile sale oportunismul şi carierismul, nu acceptă implantarea totalitarismului şi a unei noi
monopolii ideologice în societate, a sindromului şefiei şi a oligarhiei de partid.
Acesta este un partid care utilizează tot ce a fost mai bun în experienţa PCUS, a Partidului
Comunist din Moldova, a mişcării comuniste internaţionale. La baza lui teoretică se află
învăţătura marxist-leninistă.
Acesta este un partid, care pledează pentru adoptarea unor legi ce ar apăra poporul muncii, un
partid care îmbină activitatea comuniştilor în fracţiunile de deputaţi la toate nivelurile puterii de

stat cu cea politică neparlamentară, în mase, în cadrul mişcărilor muncitoreşti, feminine,
sindicale şi de tineret. Partidul aspiră ca tineretul să creadă în cursul lui nou. Luptând pentru
realizarea unor posibilităţi egale pentru acesta, atât la obţinerea studiilor, cât şi în activitatea de
muncă şi socială. Partidul susţine mişcarea tineretului, este îngrijorat de problemele şi
perspectivele lui şi vede în acesta un sprijin şi o rezervă a sa.
Organizaţiile de partid colaborează cu sindicatele, sprijină eforturile lor în vederea apărării
sociale a oamenilor muncii.
Partidul colaborează şi acordă ajutor organizaţiilor feminine, ale veteranilor, diferitor mişcări,
care întrunesc oamenii în scopul realizării dreptăţii şi echităţii în societate.
Acesta este un partid internaţionalist în esenţa sa. Partidul acceptă alianţe şi coaliţii politice cu
toate forţele, cărora le sunt scumpe interesele vitale ale poporului Republicii Moldova. Totodată
partidul respinge alianţa cu forţele investigatoare de dezmembrare naţională şi teritorială.
Partidul se pronunţă pentru un stat suveran, independent, integru, pentru o organizaţie comunistă
unitară.
Partidul îi apără ferm pe membrii de partid şi pe oamenii fără de partid în cazul persecutării lor
pentru convingerile ideologice, oferindu-le susţinere morală şi materială.
Partidul comuniştilor din Republica Moldova susţine raporturi tovărăşeşti cu partidele comuniste
şi socialiste din statele care s-au format pe teritoriul fostei U.R.S.S. Partidul se pronunţă pentru
elaborarea de programe ale unor acţiuni comune în vederea apărării intereselor acestor ţări. El
este membru al Uniunii partidelor comuniste (UPC-PCUS), uniune considerată drept un garant al
creării, pe principii benevole, a unei noi Federaţii sovietice a Republicilor Suverane, egale în
drepturi.
Partidul comuniştilor este deschis pentru colaborare cu toate partidele comuniste şi de orientare
de stânga din cadrul mişcării comuniste internaţionale, este gata să întreţină cu acestea legături
permanente, să participe activ la viaţa comunistă mondială întru apărarea drepturilor şi
intereselor oamenilor muncii.
Drapelul Partidului comuniştilor din Republica Moldova este de culoare roşie, imnul de partid
este "Internaţionala", emblema – secera, ciocanul şi o carte, care simbolizează unitatea oamenilor
muncii de la oraşe şi sate cu intelectualitatea, deviza – Republică, Suveranitate a poporului,
Socialism!

