PROGRAMUL
Partidului Dezvoltării Spirituale „Moldova Unită”
(adoptat la Congresul din 14 mai 2006)

Consolidarea şi afirmarea Moldovei ca stat independent, democratic şi de drept presupune participarea
activă a cetăţenilor în viaţa social-politică, economică şi culturală a republicii. Asigurarea drepturilor
egale a cetăţenilor, conform standardelor internaţionale, crearea condiţiilor necesare pentru realizarea
acestor drepturi constituie obiectivul principal în activitatea Partidului „Moldova Unită”.
Partidul „Moldova Unită” pledează pentru:
1. Participarea activă a cetăţenilor în viaţa politică, socială, economică şi culturală;
2. Asigurarea celor mai largi drepturi şi libertăţi pentru afirmarea tuturor cetăţenilor, indiferent de
naţionalitate, origine etnică, limba maternă, religie, stare socială şi profesie;
3.

Crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea spirituală, fizică, intelectuală şi aplicarea în
practică a cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale ale cetăţenilor;

4.

Antrenarea intensivă a femeilor în activitatea structurilor statale, promovarea femeilor la posturi de
conducere;

5. Consolidarea familiei, apărarea drepturilor femeii-mame şi a copilului;
6. Angajarea eficientă la rezolvarea problemelor ecologice în vederea menţinerii sănătăţii copiilor şi
părinţilor;
7. Asigurarea legislativă şi social-economică a ocrotirii sănătăţii copiilor şi maturilor.
Concretizând aceste obiective generale, esenţiale, Partidul îşi propune următoarele priorităţi în
activitatea sa:
Strategia naţională a dezvoltării Moldovei
Obiectivul proiectului constă în elaborarea unei perspective strategice de dezvoltare a ţării noastre în
următorii 20-30 de ani. Este vorba de determinarea priorităţilor economice, sociale şi politice ale
dezvoltării şi de elaborarea mecanismelor de realizare a acestora.
În politica economică
Partidul „Moldova Unită” susţine:
•
•

Antrenarea cetăţenilor în procesul de stopare a crizei în economie şi al declinului în producţie.
Crearea locurilor şi condiţiilor de lucru în ţară;
Asigurarea unui nivel de trai decent al poporului. Crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea
activă a businessului mic.

În politica socială

http://www.partide.md

Deosebită atenţie va fi acordată protecţiei sociale a familiei. Partidul „Moldova Unită” va pleda pentru
dezvoltarea consecventă a sistemului de garanţii sociale pentru persoanele din categoriile vulnerabile
care nu-şi pot asigura nivelul minim de trai: şomerii, invalizii, copiii, oamenii în vârstă, familiile
numeroase.
Partidul „Moldova Unită” va contribui la:
•
•

elaborarea unui program de ameliorare a condiţiilor de muncă şi de trai a femeilor, de intensificare
a ocrotirii mamei şi copilului;
realizarea unui şir de măsuri privind soluţionarea multiplelor şi gravelor probleme ale tineretului.
Crearea condiţiilor favorabile pentru întoarcerea în ţară a cetăţenilor plecaţi la muncă peste
hotarele ţării.

Cadre noi pentru o Moldovă nouă
Partidul „Moldova Unită” consideră că potenţialul intelectual al poporului nostru este resursa cea mai
valoroasă a ţării şi de aceea obiectivul prioritar trebuie să fie instaurarea şi menţinerea standardelor
înalte în formarea cadrelor de cea mai înaltă calificare, apte să soluţioneze calitativ şi profesionist
sarcinile ce stau în faţa ţării noastre.
Obiectivul proiectului constă în crearea în ţară a unui nou potenţial de cadre. A venit timpul ca o
generaţie să ia locul celei precedente. Aceasta înseamnă că în posturile-cheie din stat trebuie să vină
oameni cu o mentalitate nouă, bine instruiţi, patrioţi şi adepţi fermi ai statalităţii Moldovei. Scopul
principal al proiectului este de a contribui la formarea premiselor pentru pregătirea în ţară şi peste
hotare a unor cadre noi pentru o Moldovă nouă.
În politica ecologică
Partidul va pleda pentru reutilarea producţiei, diminuarea poluării mediului ambiant, reducerea
efectelor nocive în industrie şi agricultură, pentru încadrarea în standardele internaţionale de protecţie
a mediului înconjurător.
În domeniul ocrotirii sănătăţii
Partidul „Moldova Unită” va acorda o deosebită atenţie ocrotirii sănătăţii, dezvoltării sistemului de
asistenţă medicală în conformitate cu exigenţele contemporane, va pleda pentru asigurarea materială a
sistemului de asistenţă medicală a mamei şi copilului, a asistenţei de urgenţă şi a medicinii rurale.
Bătrîneţe asigurată
Partidul „Moldova Unită” se pronunţă pentru adoptarea unui program naţional de ajutorare a
oamenilor în etate. Avem în vedere un sistem de măsuri orientat spre asigurarea unui nivel decent de
trai pentru pensionari, a unei asistenţe medicale şi sociale calitative, precum şi a condiţiilor care le-ar
permite participarea activă la viaţa social-politică şi culturală a societăţii.

În domeniul învăţământului

Partidul va milita pentru restructurarea sistemului învăţământului, asigurarea unor condiţii materiale
normale corpului didactic, elevilor şi studenţilor, pentru garantarea învăţământului gratuit în şcoala
generală, asigurarea unui învăţământ la nivelul standardelor mondiale.
În domeniul culturii
Partidul „Moldova Unită” va contribui la realizarea celei mai importante misiuni a instituţiilor de
învăţământ artistic: educaţia morală şi estetică, cultivarea respectului faţă de principiile democratice, a
dragostei faţă de Republica Moldova, de istoria, tradiţiile şi obiceiurile poporului, de valorile autentice
ale artei populare şi culte ale neamului nostru.
Partidul va pleda pentru:
•
•
•

elaborarea unui program de editare a manualelor şi cărţilor pentru copii;
organizarea atelierelor de creaţie a festivalurilor, concursurilor teatrale şi muzicale, expoziţiilor,
conferinţelor şi disputelor;
crearea unui sistem de înlesniri fiscale pentru instituţiile din domeniul culturii, meşteşugurilor
populare pentru dezvoltarea culturii pentru copii.

Domeniul cultelor
Partidul recunoaşte rolul valorilor morale religioase în viaţa spirituală a societăţii. Conştiinţa
religioasă, preceptele ei morale acumulate de secole exercită o influenţă hotărîtoare asupra caracterului
relaţiilor umane în societate, asupra climatului etic şi psihologic în familie. Introducerea religiei în
şcoală.
Domeniul politicii tineretului
Partidul „Moldova Unită” se pronunţă pentru elaborarea unei politici speciale privind ameliorarea
situaţiei tineretului, în acest scop Partidul va pleda pentru:
•
•
•
•

plasarea garantată în câmpul muncii a tineretului după terminarea studiilor;
acordarea creditelor pe termin lung familiilor tinere pentru construirea locuinţei;
acordarea investiţiilor familiilor tinere cu copii prin reduceri de impozite şi stabilirea unui sistem
de ajutoare materiale şi financiare;
dezvoltarea sportului pentru copii şi tineret.

În domeniul relaţiilor interne şi internaţionale
•

•

Partidul „Moldova Unită” va întreţine relaţii cu toate organizaţiile, mişcările, partidele şi
formaţiunile politice de orientare democratică din Moldova şi din alte ţări;
va solicita contribuţia organelor statale la rezolvarea problemelor stringente şi dificile cu care se
confruntă societatea noastră contemporană.

Refacerea spirituală

Succesul în realizarea programelor în domeniul economic, politic şi social poate fi atins numai prin
refacerea spirituală a întregii societăţi şi dezvoltarea armonioasă a fiecărui cetăţean.
Refacerea spirituală şi dezvoltarea societăţii civice sunt posibile doar prin repunerea în drepturi a
adevărului, a încrederii şi a toleranţei, a unor astfel de valori general-umane, cum sunt libertatea,
echitatea, solidaritatea şi credinţa, a valorilor naţionale autentice şi universale în domeniul culturii,
ştiinţei, prin reformarea sistemului de educaţie şi învăţământ, prin biserică, prin garantarea dreptului la
informare veridică.
Partidul „Moldova Unită” optează pentru:
•
•
•
•

constituirea unui sistem democratic şi modern de învăţământ şi de educaţie la nivelul cerinţelor
actuale ale dezvoltării societăţii;
elaborarea unui sistem de finanţare bugetară a ştiinţei şi a unui program de stat de susţinere
material-financiară a cercetărilor ştiinţifice;
adoptarea unui program de stat de protejare a culturii şi a instituţiilor de profil;
deetatizarea şi independenţa mijloacelor de informare în masă.

Principiile de bază ale activităţii Partidului „Moldova Unită”
1. Consolidarea tuturor forţelor sănătoase ale societăţii pentru afirmarea Republicii Moldova ca stat
dezvoltat în toate domeniile.
2. Susţinerea democraţiei autentice, garantul unei vieţi noi, demne şi prospere.
3. Soluţionarea tuturor problemelor de ordin politic, economic şi social doar pe cale paşnică, prin
dialog.
4. Asigurarea păcii civice şi concordiei, a integrităţii Republicii Moldova.
5. Crearea condiţiilor favorabile pentru o dezvoltare armonioasă, intelectuală, spirituală a tuturor
cetăţenilor din republică, oameni pregătiţi pentru a construi o viaţă demnă, în conformitate cu
standardele mondiale.

