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PROGRAMUL POLITIC
AL PARTIDULUI „MOLDOVA UNITĂ - ЕДИНАЯ МОЛДОВА”
PATRIOTISM, ECHITATE SOCIALĂ, DEZVOLTARE DURABILĂ,
SOLIDARITATE
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” este un partid de stînga cu un program care se
bazează pe doctrina şi pe valorile social-democratice şi patriotice.
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” este deschis tuturor cetăţenilor Republicii
Moldova, care îsi asigură mijloacele de trai prin muncă, performanţă şi creativitate – oameni ai
muncii, ţărani, intelectuali, angajaţi, întreprinzători, funcţionari, tineri, studenţi, pensionari etc., fără
deosebire de sex, origine etnică sau convingeri religioase.
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова”este un partid care acţionează cu toată
consecvenţa în interesele fundamentale ale cetăţenilor şi statului Republicii Moldova, atît pe plan
intern, cît şi pe plan extern, pentru respectarea drepturilor minorităţilor naţionale, în conformitate cu
Constituţia ţării şi cu convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова”se pronunţă pentru o colaborare activă cu
formaţiunile politice de stînga, de centru-stînga, cu alte structuri politice şi ale societăţii civile, care
militează pentru modernizarea accelerată a vieţii social-economice a ţării noastre, consolidarea
democraţiei şi a statului social de drept, pentru neutralitatea, suveranitatea, independenţa şi
integritatea teritorială a Republicii Moldova.
Membrii Partidului „Moldova Unită - Единая Молдова”, fiind preocupaţi de viitorul
Patriei noastre – Republica Moldova, vor depune eforturi decisive pentru consolidarea statului
moldovenesc, ocrotirea identităţii naţionale moldoveneşti pentru educarea tinerei generaţii în spiritul
patriotismului, respectului pentru trecutul, prezentul şi viitorul Moldovei.
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” va pleda pentru o guvernare competentă, care
posedă simţul datoriei şi al responsabilităţii în faţa cetăţenilor şi intereselor ţării şi este formată la
toate nivelurile din adevăraţi profesionalişti, patrioţi ai Moldovei.
Obiectivele primordiale ale Partidului sînt:
•
•
•

modernizarea social-economică şi politică a Republicii Moldova;
edificarea statului social prosper în interesul tuturor cetăţenilor;
plasarea ţării noastre în rîndul statelor dezvoltate ale Europei.

Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” va acţiona pentru implementarea unui
Program Strategic de dezvoltare dinamică a Moldovei, care va conţine un sistem de proiecte
economice, sociale, politice şi mecanisme eficiente de realizare a acestora, menite să plaseze
Republica Moldova în rîndul ţărilor europene prospere.
În contextul problemelor acute din viaţa social-economică şi politică a Republicii Moldova,
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” îşi propune în activitatea sa, următoarele priorităţi:

http://www.partide.md

I.

CONSOLIDAREA STATALITĂŢII REPUBLICII MOLDOVA

Statul contemporan Republica Moldova este o ţară care poartă pecetea tradiţiei naţionalstatale moldoveneşti, începută odată cu întemeierea în sec. XIV în spaţiul Carpato-Nistrean a
statului Moldova.
În decurs de 5 secole, anii 1359-1862, Moldova a dăinuit în istorie ca stat distinct, avînd
recunoaştere internaţională şi purtînd toate atributele suveranităţii.
La mijlocul sec. XIX Moldova istorică – ţara de glorie a lui Ştefan cel Mare, trădată, sfîşiată şi
divizată teritorial în interesul unor Mari Puteri Europene, dispare ca stat de pe harta lumii.
În pofida acestei drame istorice, poporul moldovenesc a păstrat vie memoria neamului şi a
Patriei sale străvechi – Moldova.
Pe parcursul sec. XX, anii 1917, 1940, 1991, moldovenii din Estul Moldovei istorice,
folosindu-se de dreptul popoarelor la autodeterminare au demonstrat voinţă pentru renaşterea
statalităţii moldoveneşti sub formă de Republică Moldovenească – Republica Moldova.
În prezent, statul Republica Moldova are Constituţie, este membru al Organizaţiei Naţiunilor
Unite, este recunoscută de circa 180 de ţări, deţine toate atributele unui stat suveran şi independent,
în conformitate cu voinţa poporului şi prevederile dreptului internaţional.
Cu toate acestea în ultimele două decenii, identitatea naţional-statală a Republicii Moldova
este subminată de anumite interese geopolitice şi forţe politico-ideologice, care doresc lichidarea
statalităţii moldoveneşti. Ţara se confruntă cu numeroase probleme de ordin social, politic şi
economic, care afectează însuşi fundamentul independenţei statale.
Pornind de la aceste premise, şi în scopul consolidării societăţii moldoveneşti şi a statalităţii
Republicii Moldova, Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” va pleda pentru implementarea
unui program de acţiuni şi principii călăuzitoare pentru fortificarea elementelor constitutive ale
statului: populaţie, guvernare, teritoriu, economie, legislaţie, suveranitate.
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” consideră prioritar promovarea următoarelor
principii:
1. Populaţia Republicii Moldova, polietnică după componenţă, are dreptul la un trai decent,

participarea activă la viaţa politică şi social-economică a ţării, ocrotirea identităţii etnice şi naţionalstatale moldoveneşti.
În scopul consolidării societăţii moldoveneşti, asigurării dreptului poporului de a-şi cunoaşte
istoria, literatura, patrimoniul cultural-spiritual al Moldovei, Partidul va propune forţelor politice,
societăţii civile, minorităţilor naţionale din Republica Moldova:
a)
b)
c)
2.

3.

elaborarea şi implementarea în viaţa social-politică şi culturală a ţării a conceptului despre
naţiunea politică moldovenească.
organizarea unor referendumuri naţionale pentru soluţionarea diverselor probleme stringente,
inclusive la tema denumirii limbii de stat, istoriei, identităţii entice a populaţiei majoritare.
combaterea unionismului, iredentismului şi a altor forme de extremism politico-ideologic,
care au drept scop lichidarea statalităţii Republicii Moldova.
Guvernare eficientă, reponsabilă, patriotică, care posedă cultura respectului pentru istoria şi
civilizaţia poporului moldovenesc, capabilă să contribuie la modernizarea şi înflorirea Patriei
noastre Moldova.
Teritoriul ţării noastre este un atribut indispensabil al statalităţii. Guvernanţii, clasa politică,
toată societatea trebuie să depună eforturi maxime pentru restabilirea integrităţii teritoriale şi
suveranităţii asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova. În acest context soluţionarea
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5.

problemei transnistrene, combaterea forţelor antistatale unioniste şi separatiste, care atentează
la integritatea teritorială a Moldovei, reprezintă sarcini primordiale ale statului şi societăţii
moldoveneşti.
Economia este domeniul fundamental al unei societăţi moderne. Degradarea economiei
Republicii Moldova din ultimele 2 decenii a cauzat prejudicii enorme cetăţenilor, a afectat
credibilitatea instituţiilor statului, care nu sînt capabile să protejeze şi să asigure existenţa
cetăţenilor săi. Un obiectiv prioritar al forţelor politice patriotice este restabilirea şi
modernizarea economiei Moldovei – premisă importantă pentru consolidarea şi coeziunea
societăţii moldoveneşti.
Legislaţia constituie un atribut de bază al statalităţii, care asigură funcţionalitate şi stabilitate
statului de drept, calitatea şi standartele vieţii social-economice. În condiţiile Republicii
Moldova, adoptarea şi îndeosebi implemenatarea legislaţiei întîmpină mari deficienţe. O
sarcină primordială a instituţiilor statului este asigurarea stabilităţii cadrului legislativ şi
implementarea strictă şi eficientă a legislaţiei pe întreg teritoriul naţional al Republcii
Moldova.
6. Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova. Guvernanţii, clasa
politică trebuie să acţioneze în interesul naţional, avînd în vedere voinţa şi aspiraţiile
cetăţenilor, comunităţilor şi întregii populaţii din teritoriul naţional al Republicii Moldova,
pentru suveranitate şi independenţă statală.

II.

STATUL SOCIAL ŞI DEMOCRATIC

1.

Democratizare. Administraţie publică în serviciul poporului

4.

Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” acţionează pentru realizarea şi consolidarea în
Republica Moldova a democraţiei şi statului social de drept. Dimensiunea socială a statului de drept
reprezintă o condiţie fundamentală pentru dezvoltarea personalităţii umane, realizarea progresului şi
dreptăţii sociale. În concepţia Partidului „Moldova Unită - Единая Молдова”, statul social de drept
funcţionează în baza pluripartidismului şi sistemului democraţiei parlamentare. Constituite pe
supremaţia legii, statul, autorităţile publice locale, trebuie să acţioneze pentru asigurarea şanselor
egale de afirmare şi dezvoltare pentru toţi cetăţenii, indiferent de categoria socială sau de venituri.
Autorităţile statului trebuie să acţioneze hotărît, astfel încît echitatea socială şi oferirea şanselor
egale de dezvoltare tuturor cetăţenilor să fie realizată prin legi şi programe concrete.
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” va asigura:
•

•

subordonarea clasei politice voinţei poporului şi adoptarea chestiunilor majore pentru destinul
ţării prin intermediul referendumurilor,
antrenarea deplină a aparatului de stat în serviciul cetăţeanului şi a necesităţilor sale
primordiale,
crearea mecanismelor de prevenire a oricărei uzurpări a puterii de stat.

2.

Drepturile Omului

•

O problemă stringentă pentru statul Republica Moldova este respectarea drepturilor
fundamentale ale omului prevăzute de Constituţie şi convenţiile internaţionale. Partidul „Moldova
Unită - Единая Молдова” va pleda pentru acţiuni şi programe naţionale prin care vor fi garantate
drepturile fundamentale politice, social-economice ale omului şi cetăţeanului.
Partidul consideră că valorile şi principiile umanismului trebuie să fie nu doar declarate, dar
şi implementate decisiv în viaţa cotidiană a statului şi societăţii moldoveneşti.
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” îşi propune să realizeze o platformă de
cooperare socială, care să asigure cadrul necesar pentru coeziunea socială şi promovarea în toate
circumstanţele a intereselor omului, comunităţilor, societăţii.
Partidul va pleda pentru unitatea Bisericii ortodoxe din Moldova şi combaterea extremismului
religios.
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3. Drepturile minorităţilor naţionale
În viziunea Partidului „Moldova Unită - Единая Молдова” un obiectiv primordial al statului,
formaţiunilor sociale şi politice din Republica Moldova trebuie să fie coeziunea societăţii polietnice
şi consolidarea naţiunii politice moldoveneşti.
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” va pleda pentru participarea activă a
minorităţilor naţionale la viaţa social-politică şi economică a ţării, va crea condiţii favorabile tuturor
minorităţilor naţionale pentru studierea limbii, istoriei, religiei, tradiţiilor şi patrimoniului spiritual a
patriei lor istorice.
O premisă importantă întru realizarea coeziunii societăţii la etapa actuală este crearea
condiţiilor optime pentru studierea limbii de stat, formarea bilingvismului moldo-rus real şi
tolerant, care va permite ca orice cetăţean să cunoască cel puţin limba de stat – moldovenească şi
limba rusă, utilizată tradiţional în Moldova,ca limbă de comunicare interetnică.
4. Dialogul Social
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” va acţiona pentru dezvoltarea dialogului social,
cooperarea cu sindicatele, patronatele, organizaţiile de tineret, de femei, de pensionari, alte categorii
socio-profesionale, organizaţii de caritate şi de protecţie a mediului, biserica ortodoxă, celelalte
confesiuni si culte.
5. Solidaritate şi justiţie socială
Întreaga politică economică şi socială a Partidului „Moldova Unită - Единая Молдова” este
subordonată creşterii nivelului de trai şi îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei.
Spre deosebire de partidele cu doctrine liberale, Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова”
se pronunţă pentru o politică socială activă în interesul categoriilor defavorizate, pentru edificarea
unei societăţi în baza principiilor progresului social, echităţii sociale şi umanismului.
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” militează pentru prevenirea şi combaterea
marginalizării şi excluderii sociale, fiind îngrijorat de existenţa unui număr mare de persoane sărace,
care în condiţiile instabilităţii economice, nu pot face faţă cheltuielilor zilnice minime necesare
procurării hranei, îmbrăcămintei, medicamentelor şi întreţinerii locuinţei.
Partidul optează pentru:
•
•

•
•

•
•
•
•

eradicarea sărăciei, prevenirea fenomenelor de înstrăinare şi polarizare socială;
gestionarea eficientă a patrimoniului public în beneficiul tuturor cetăţenilor;
sporirea reală a veniturilor obţinute prin muncă, încît să se asigure un trai decent pentru toţi
locuitorii ţării;
redimensionarea veniturilor minime şi îndeosebi a salariului minim garantat, în baza
aprecierii corecte a nevoilor esenţiale şi în corelaţie directă cu preţurile produselor şi
serviciilor strict necesare unui trai decent individual şi familial;
realizarea corelaţiei echitabile între salarii şi munca prestată, între veniturile salariale mari şi
cele mici, între salarii şi pensii, burse, alocaţii pentru copii, ajutoare sociale, corectîndu-se
decalajele existente care nedreptăţesc cea mai mare parte a populaţiei;
acordarea de facilităţi legislative şi de credit pentru construcţia de locuinţe sociale, destinate
categoriilor defavorizate şi îndeosebi bugetarilor cu venituri modeste;
diminuarea fenomenului emigrării şi realizarea unui climat intern de coeziune socială, prin
participarea reală a tuturor cetăţenilor la beneficiile dezvoltării, în funcţie de contribuţia
adusă.
6. Protecţia şi asistenţa socială

Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” se pronunţă pentru instituţionalizarea unui
sistem eficient de protecţie şi asigurare socială. O atenţie deosebită se va acorda:
•

protecţiei păturilor socialmente vulnerabile şi a invalizilor
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•
•

protecţiei şi asigurării sociale a veteranilor de război şi a participanţilor la lichidarea avariei
de la Cernobîl
reformării sistemului de pensii, cu păstrarea cenzului de vîrstă actual.

Avînd în vedere nivelul înalt de sărăcie în Republica Moldova şi faptul că păturile socialmente
vulnerabile, invalizii, veteranii, pensionarii alcătuiesc, conform datelor statistice, 36 % din
populaţie, Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” va pleda pentru:
•
•

implementarea unui sistem echitabil de ajutor social;
asigurarea unui minim de trai decent pentru categoriile de populaţie vulnerabile şi
defavorizate – şomeri, familiile cu mulţi copii şi cele monoparentale, tinerii, pensionarii,
bătrînii solitari, persoanele cu handicap, orfanii, copiii străzii, văduvele şi invalizii de război;
•
creşterea mărimii pensiilor minime pînă la nivelul minimului de existenţă;
•
reformarea sistemului de pensii, creşterea şi diferenţierea reală a pensiilor în funcţie de
contribuţia la fondul de pensii, de evoluţia raportului dintre acestea şi salarii;
•
implementarea serviciilor medicale fără plată şi a sistemului de procurare cu înlesniri a
medicamentelor;
•
stabilirea înlesnirilor graduale şi nominale persoanelor socialmente-vulnerabile, pentru
călătoriile în transportul public municipal şi interraional;
•
programul de creare a locurilor de muncă pentru invalizi, conform legislaţiei;
•
ajutor material decent invalizilor;
•
programe speciale de ameliorare a deservirii medicale şi sociale a invalizilor;
•
îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru invalizi şi deschiderea centrelor de reabilitare.
III. NOUA POLITICĂ ECONOMICĂ - ECONOMIE PENTRU TOŢI
În ultimii 20 de ani economia Republicii Moldova a suferit transformări radicale, care au
stopat dezvoltarea ţării. Creşterea economică din anii 2000-2008 a fost iluzorie şi poate fi apreciată
ca o dezvoltare deformată - creştere fără dezvoltare. Acest tip de dezvoltare n-a putut asigura
modernizarea economică a ţării şi rezistenţa Moldovei la şocurile economice admise de guvernanţi
pentru că:
•
•
•
•
•

investiţiile efectuate in economia Moldovei n-au facilitat majorarea numărului locurilor de
muncă, ci micşorarea acestora;
creşterea PIB-ului a fost însoţită de menţinerea nivelului înalt al sărăciei, păstrarea veniturilor
mici pentru majoritatea populaţiei;
lipsa unei politici consecvente chibzuite de restructurare a economiei a redus potenţialul
producerii de mărfuri în industrie şi agricultură;
schimbarea continuă a condiţiilor şi legislaţiei privind activităţile antreprenoriale şi
investiţionale n-a eradicat corupţia şi abuzurile, n-a facilitat investiţiile şi realizarea
proiectelor strategice în economia Moldovei;
economia ţării a devenit total dependentă de importuri, fiind asigurată creşterea accelerată a
consumului şi serviciilor aferente lui.
Criza politică şi social-economică din ultimii ani a tensionat la maximum situaţia în economie.

În perspectivă imediată şi strategica, Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” va pleda–
pentru o Nouă Politică Economică, care va lua în consideraţie:
•
•

tradiţia şi poziţia geopolitică comercială a Moldovei;
noile relaţii economice pe pieţile tradiţionale ale Moldovei, inclusiv spaţiul CSI, Uniunea
Europenă, ţările Nord-Est şi Sud -Vest Europene .
Partidul pledează pentru următoarele obiective de bază ale Noii Politici Economice:

•
•
•

Retehnologizarea şi modernizarea economiei Republicii Moldova;
Dezvoltarea ramurilor profitabile ale economiei naţionale;
Majorarea esenţială a numărului locurilor de muncă bine retribuite în economia naţională;
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•

•

Reîntoarcerea acasă a forţelor de muncă aflate peste hotarele ţării;
Fortificarea politicii investiţionale cu destinaţie strategică.

Noua Politică Economică presupune acţiuni în domeniul politicii industriale, agrare, în
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, stimularea investiţiilor, asigurarea stabilităţii legislaţiei
antreprenoriale, implementarea programelor pentru gasterbaiteri, dezvoltarea regională, promovarea
exporturilor:
1.

Noua politică industrială. Promovarea unei politici industriale multisectoriale din contul
dezvoltării accelerate a unor tipuri de producere industriale. Creşterea segmentului industrial
în economia ţării, dezvoltarea economiei moderne bazate pe industrie şi exporturi.

2.

Noua politică agrară. Dezvoltarea unei agriculturi moderne bazate predominant pe
întreprinderi viabile economico-tehnologic. Accelerarea politicii de consolidare a terenurilor
agricole, cît şi stimularea creării întreprinderilor agricole colective şi întreprinderilor mici din
agricultură.

3.

Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Partidul pledează pentru reforme fiscale
destinate stimulării activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru o protecţie reală a
intereselor lor legitime. Aceste întreprinderi trebuie să reziste concurenţei întreprinderilor
mari din Moldova şi din alte state. În aceste scopuri Partidul „Moldova Unită - Единая
Молдова” va propune un program strategic pentru atragerea în ţară a resurselor financiare
ieftine.

4.

Programe investiţionale pentru gasterbaiteri. Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова”
va pleda pentru promovarea unor politici naţionale fiscale şi investiţionale în scopul stimulării
revenirii la baştină a gasterbaiterilor şi introducerea acestora în circuitul economic al ţării.
Aceste programe de stat vor facilita crearea locurilor de muncă, susţinerea unor proiecte
investiţionale public-private în interesul gasterbaiterilor, precum şi facilităţi fiscale pentru
întreprinderile mici şi mijlocii, fondate de aceştia.

5.

Dezvoltarea regională accelerată. Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” va pleda
pentru dezvoltarea regională, luîndu-se în vedere dezvoltarea ramurilor tradiţionale ale
economiei din regiunile ţării. O atenţie deosebită va fi acordată procesului de descentralizare
şi autonomie financiară pentru autorităţile locale. Statul va facilita implementarea unor
proiecte investiţionale cu participarea bugetului de stat, bugetelor administraţiei publice locale
şi investitorilor privati. Vor fi create posibilităţi majore de investiţii în baza parteneriatului
public-privat, prioritar pentru crearea locurilor de muncă.

6.

Politica de stimulare a exporturilor. Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” va pleda
pentru crearea condiţiilor optime în domeniul promovării exporturilor. O atenţie prioritară va
fi acordată plasării mărfurilor moldoveneşti pe pieţile externe strategice, precum CSI (Rusia,
Ucraina, Belarus, etc.) şi Uniunea Europeana (România, Germania, Grecia, etc.) Instituţiile
statului vor depune eforturi decisive pentru aplicarea instrumentelor de sprijinire şi asistare a
companiilor moldoveneşti pe pieţele externe. Un instrument important de stimulare a
exporturilor va fi crearea fondului de garantare a dobînzilor la creditele acordate la exportul
bunurilor.

7.

Politica de promovare a activităţii antreprenoriale şi investiţionale. Partidul „Moldova
Unită - Единая Молдова” va conferi stabilitate activităţii antreprenoriale şi investiţionale, va
iniţia un dialog permanent, un parteneriat durabil al statului cu antreprenoriatul, avînd în
vedere priorităţile strategice ale vieţii social-economice ale ţării.
Partidul va fortifica politica investiţională cu destinaţie strategică, susţinănd şi stimulînd:

•
•
•

investiţiile, care majorează semnificativ numărul locurilor de muncă;
investiţiile în dezvoltarea regională a ţării;
investiţiile în tehnologiile informaţionale performante;
6

•

•

investiţiile în crearea a noi ramuri profitabile ale economiei naţionale;
investiţii în modernizarea sectorului industrial-agrar al Moldovei.

Parteneriatul statului cu antreprenoriatul va fi asigurat prin menţinerea unui dialog permanent
menit să depăşească contradicţiile şi să elucideze priorităţile viaţii economice a ţării. Statul va
acorda o atenţie deosebită transparenţei, stabilităţii şi eficienţei cadrului legislativ în domeniul
antreprenorial şi investiţional.
Susţinerea afacerilor în ramurile strategice ale economiei şi favorizarea creditării lor va
constitui o prioritate în Noua Politică Economică.
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” va pleda pentru crearea unor fonduri de
garantare a creditelor orientate spre investiţii în domeniile prioritare ale economiei naţionale.
8.

Îmbunătăţirea relaţiilor de muncă, modificarea legislaţiei privind activitatea sindicatelor şi
implementarea dialogului social permanent si continuu.
Pentru atingerea acestor obiective Partidul se pronunţă pentru:

•
•

•
•

•

un cadru legislativ al muncii armonizat la legislaţia comunitară;
utilizarea salariului minim de bază garantat ca instrument de protecţie a angajaţilor şi
calcularea acestuia în baza indicatorilor social-economici, introducerea unui mecanism de
stabilire a salariilor de bază care să permită remunerarea diferenţiată a angajaţilor în funcţie
de performanţa muncii prestate;
diversificarea pachetului de beneficii pentru salariaţi: hrana oferită la locul de muncă,
compensaţii materiale legate de prestarea muncii, implementarea mecanismului de bonusuripachete standarte, etc.;
asigurarea dreptului angajaţilor la formare, perfecţionare profesională şi dezvoltarea carierei ;
ridicarea responsabilităţii angajatorului pentru crearea condiţiilor de muncă şi salarizarea
decentă, în conformitate cu convenţiile internaţionale.

IV. OCROTIREA FAMILIEI ŞI A COPILULUI
1. Politici de consolidare a instituţiei familiei
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” este îngrijorat de scăderea considerabilă a ratei
natalităţii în ultimii ani în Republica Moldova, fapt ce presupune consecinţe grave pentru ţară pe
termen lung. Partidul consideră că o evoluţie demografica optimă poate fi asigurată doar printr-o
politică care să realizeze consolidarea familiei şi ameliorarea bazei sale economice.
În acest context se va acorda o atenţie sporită instituţiei familiei, necesităţilor ei de dezvoltare
armonioasă, de asigurare cu suportul material şi spiritual necesar, pentru a avea o generaţie de mîine
sănătoasă, dezvoltată multilateral, aptă să asigure un viitor prosper Republicii Moldova.
În domeniul vizat Partidul se va axa pe următoarele priorităţi:
•
•
•
•

susţinerea familiei şi ameliorarea problemelor demografice;
garantarea protecţiei reale a mamei şi copilului;
susţinerea şi protecţia socială a tinerei familii;
ameliorarea problemei locative.
În scopul consolidării familiei Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” va pleda pentru:

•
•
•
•
•

crearea condiţiilor social-economice pentru fortificarea capacităţii familiei de a-şi asuma şi
îndeplini sarcinile sociale ce îi revin;
elaborarea şi implementarea unui program de stat pentru depăşirea problemelor
demografice, pentru susţinerea şi creşterea natalităţii;
creşterea substanţială a mărimii îndemnizaţiilor la naştere şi pentru îngrijirea copiilor;
crearea sistemului garanţiilor sociale din partea statului (indemnizaţii, înlesniri) pentru
familiile social vulnerabile cu copii;
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•

acordarea facilităţilor creditare şi susţinerii financiare bugetare, pentru soluţionarea
problemelor locative, pentru construcţia de locuinţe destinate familiilor cu venituri modeste
şi celor din categorii defavorizate.
2. Protecţia copilului

În ultimele două decenii Republica Moldova, din cauza problemelor economice, a fost
afectată de fenomenul migraţiei forţei de muncă. Drept urmare, au avut de suferit mii de familii, iar
zeci de mii de copii au rămas fără grija şi educaţia părintească.
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” va propune măsuri concrete pentru fortificarea
social-economică a familiei, acţiuni urgente pentru protecţia copiilor aflaţi în dificultate.
În scopul optimizării politicii privind protecţia copilului, Partidul „Moldova Unită - Единая
Молдова” va pleda pentru:
•
•
•
•
•
•
•

elaborarea şi implementarea unui program de susţinere a copiilor din familiile vulnerabile,
inclusiv a familiilor care au fost afectate din cauza migraţiei de muncă;
prevenirea inegalităţilor încă din primii ani de viaţă ai copiilor;
garantarea accesului tuturor copiilor la o alimentaţie corectă, condiţii decente de locuit,
îngrijire medicală corespunzătoare;
crearea condiţiilor optime pentru educaţia copiilor în instituţiile din sistemul educaţional;
susţinerea eficientă şi multilaterală a copiilor talentaţi;
garantarea dreptului copilului la o viaţă de familie, în conformitate cu prevederile Conventiei
internationale a drepturilor copilului;
Combaterea activă a vagabondajului cu implicarea societăţii civile.
3. Protecţia tinerei familii

Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” este alarmat de situaţia tinerelor familii din
ţară. În ultimii 15 ani numărul căsătoriilor s-a micşorat de 4 ori. Motivele de bază ale acestui
fenomen, precum şi a divorţurilor, sînt condiţiile materiale, social-economice şi de trai ale tinerelor
familii. Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” va acorda o atenţie deosebită protecţiei tinerei
familii, pentru ca tînăra familie, punîndu-şi în valoare capacitatea de muncă, iniţiativa şi
performanţa, să contribuie direct la dezvoltarea şi progresul general al ţării.
Din această perspectivă, Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” se pronunţă pentru:
•
•
•
•

promovarea unor politici consecvente de garanţii sociale, susţinere şi protecţie a tinerii
familii;
promovarea programelor destinate consolidării tinerii familii în toate domeniile, asigurînd
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, salarizare, locative şi de agrement;
lansarea programelor de sprijinire a amplasării în cîmpul muncii, prin oferirea de noi locuri de
muncă pentru tinerii specialişti, menite să conducă la stoparea fenomenului de migraţie;
acordarea înlesnirilor şi indemnizaţiilor financiare tinerilor familii cu copii în scopul
soluţionării problemei locative.
4. Problema locativă

În concepţia Partidului „Moldova Unită - Единая Молдова” statul are datoria să adopte
măsuri de asigurare a unui minim decent pentru categoriile de populaţie vulnerabile şi defavorizate.
Evoluţia nefavorabilă a economiei, deteriorarea dramatică a raporturilor dintre salarii şi preţuri,
dificultatea găsirii unui loc de muncă, toate aceste fenomene nefaste au condus în ultimii 20 de ani
la agravarea problemei locative. În special pentru tînăra familie obţinerea unei locuinţe a devenit, în
majoritatea cazurilor, aproape imposibilă.
Pentru depăşirea acestei probleme extrem de complexe, Partidul „Moldova Unită - Единая
Молдова” va implementa:
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•
•
V.

1.

un program naţional cu finanţare din bugetul de stat şi bugetul administraţiei publice locale
pentru construcţia de locuinţe sociale;
un sistem echitabil şi eficient de susţinere financiar-bugetară şi creditare pentru construcţia de
locuinţe în zona rurală pentru familiile cu venituri modeste;
POLITICI PRIVIND DEZVOLTAREA UMANĂ
Politica de tineret

Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” acordă o atenţie deosebită afirmării tinerilor în
societate şi este convins că cunoştinţele, talentul şi energia tinerii generaţii vor contribui la
dezvoltarea şi progresul Moldovei.
Din această perspectivă Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” se pronunţă pentru:
•

•

promovarea programelor destinate formării şi dezvoltării competenţelor tinerilor în toate
domeniile, asigurînd îmbunătăţirea sistemului de burse şi facilităţi, a condiţiilor de învăţătură,
de muncă şi de locuit ale acestora;
lansarea programelor specifice de sprijinire a integrării în muncă a absolvenţilor diverselor
forme de învăţămînt printr-o ofertă adecvată de noi locuri de muncă, menită să asigure
reducerea fenomenului de migraţie şi a muncii la negru;
implementarea programelor de abilitare economică a tinerilor, facilitarea activităţii
întreprinderilor mici fondate de tineri;
elaborarea şi implementarea iniţiativelor pentru prevenirea excluderii sociale a tinerilor;
susţinerea activă a tinerelor talente;
stimularea creării de cluburi, societăţi, dezvoltarea unor reţele turistice, promovarea
ecoturismului şi a altor forme de folosire a timpului liber, care să contribuie la formarea şi
afirmarea a personalităţii;
susţinerea multilaterală a tinerilor specialişti.

2.

Promovarea femeilor

•
•

•
•
•

Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” militează pentru promovarea femeilor, astfel
încît să se realizeze de facto un statut de egalitate a femeii şi bărbatului în societate şi în familie. În
acest scop, Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” acţionează pentru:
•
•

•
•
3.

asigurarea reprezentării corespunzătoare a femeilor în structurile administraţiei publice şi la
toate nivelele societăţii;
eliminarea oricăror practici discriminatorii, ilegale, pe criterii de sex, precum şi pentru
combaterea violenţei, abuzurilor şi exploatării sexuale la care sunt supuse femeile;
implementarea propunerilor în vederea creşterii ponderii timpului liber acordat vieţii de
familie;
încurajarea contactelor permanente dintre organizaţiile de femei din ţara noastră şi din
întreaga lume în vederea extinderii şi consolidării forţei lor de acţiune.
Învăţămînt

Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” se pronunţă pentru modernizarea întregului
sistem educaţional, în baza valorilor culturale, umaniste, morale şi ştiinţifice.
În această ordine de idei Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” militează pentru:
•
•
•

trecerea pe etape la gratuitatea întregului proces instructiv-educativ în instituţiile publice de
învăţămînt şi refacerea reţelei rurale de învăţămînt;
asigurarea anuală a ponderii finanţării pentru învăţămînt nu mai puţin de 9% din PIB;
reconsiderarea rolului corpului didactic de toate gradele, prin ameliorarea condiţiilor de lucru,
retribuire şi acordarea altor facilităţi, inclusiv majorarea salariilor cadrelor didactice pînă la
nivelul salariului mediu pe economie;
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•
•
•
•
•

4.

reorganizarea învăţămîntului profesional şi tehnic, în sensul adaptării acestuia la cerinţele
pieţei forţei de muncă, inclusiv în limbile minorităţilor naţionale;
consolidarea autonomiei universitare şi crearea stimulentelor pentru introducerea unor
specializări noi, în conformitate cu exigenţele economiei de piaţă;
dezvoltarea sistemului de burse şi premii, inclusiv prin atragerea sponsorizării.
încurajarea tuturor eforturilor care vizează obţinerea recunoaşterii internaţionale a diplomelor
moldoveneşti din toate formele de învăţămînt;
dezvoltarea învăţămîntului în limbile minorităţilor naţionale, crearea condiţiilor pentru
învăţarea limbii şi culturii moldoveneşti.
Sănătatea naţiunii şi dezvoltarea sistemului de ocrotire a sănătăţii

Grija pentru sănătatea societăţii este obiectivul strategic şi prioritar, care trebuie să fie în
vizorul permanent al statului.
Pornind de la acest deziderat, Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” se pronunţă
pentru asigurarea reală a accesului populaţiei la servicii medicale de calitate prin:
•
•

•

elaborarea unui program naţional de susţinere a sănătăţii familiei şi de sporire a natalităţii;
reevaluarea sistemului medicinei de familie şi a medicinii muncii;
garantarea de către stat a asigurărilor medicale pentru şomeri;
sprijinirea producţiei de medicamente autohtone;
îmbunătăţirea calităţii şi creşterea accesului populaţiei din mediul rural la serviciile medicale
de calitate, inclusiv prin restabilirea punctelor medicale şi spitalelor de circumscripţie;
crearea şi consolidarea unei reţele sociale publice de sănătate, care sa lucreze în regim de
gratuitate, concomitent cu aplicarea masurilor capabile să îmbunătăţească starea generală de
sănătate şi să conducă la creşterea speranţei de viaţă;
implementarea unui sistem practic şi eficient de compensări, precum şi obţinerea
medicamentelor gratuite;
ameliorarea condiţiilor de lucru şi majorarea retribuirii personalului medico-sanitar, în măsură
să-i confere un statut demn în societate;
asigurarea unui mediu ambiant sănătos prin formarea unei culturi ecologice a populaţiei.

5.

Cultura

•
•

•
•
•
•

În domeniul culturii, Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” se pronunţă pentru
stimularea creativităţii culturale în toate formele sale, afirmarea şi exploatarea permanentă a
tradiţiilor, edificarea continuă a identităţii naţionale, precum şi stimularea dialogului cu celelalte
culturi ale lumii.
În acest context Partidul optează pentru:
•

•
•
•
•
•
6.

respectarea libertăţii de expresie şi pluralismului de opinii, respingerea tuturor formelor de
cenzură şi de monopolizare a informaţiei;
susţinerea decisivă a creaţiei artistice, persoanelor talentate, oamenilor de artă şi promovarea
valorilor culturale autentice moldoveneşti şi universale;
asigurarea protecţiei şi a siguranţei patrimoniului cultural al ţării;
îmbunătăţirea bazei tehnico-materială a domeniului culturii, creşterea alocărilor bugetare,
inclusiv creşterea esenţială a salariilor şi îmbunătăţirea asistenţei sociale pentru angajaţii din
sfera culturii;
crearea bazei de date a celor mai valoroase obiecte ale culturii naţionale;
îmbunătăţirea educaţiei artistice, dezvoltarea reţelei şcolilor muzicale, artistice şi de artă
pentru copii.
Cercetare – Dezvoltare
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Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” se pronunţă pentru aprofundarea contribuţiei
ştiinţei la susţinerea domeniilor economic, educaţional, social şi ecologic şi asigurarea
compatibilităţii tehnologice şi informaţionale cu ţările dezvoltate.
Principalele obiective ale Partidului în domeniul cercetării-dezvoltării sînt:
•
•
•
•
•

7.

identificarea direcţiilor de cercetare ştiinţifică şi tehnologică, apte să determine relansarea
activităţii economice, mărirea competitivităţii şi dezvoltarea acelor ramuri productive care pot
asigura creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă;
diversificarea surselor de finanţare a programelor şi proiectelor, inclusiv co-finanţarea
proiectelor de cercetare din fonduri publice şi private;
reforma instituţională a sistemului de cercetări;
consolidarea legăturii dintre învăţămînt, cercetare şi sectorul real al economiei;
dezvoltarea resurselor umane şi asigurarea condiţiilor materiale şi morale, încît să împiedice
exodul de inteligenţă şi creativitate moldovenească peste hotare.
Educaţia fizică şi sport

Partidul optează pentru dezvoltarea educaţiei fizice şi a sportului, domenii care deţin un rol
important în formarea caracterului şi personalităţii tinerilor, în dezvoltarea lor armonioasă, fizică şi
psihică, precum şi în creşterea nivelului de sănătate a populaţiei.
Drept urmare, Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” va încuraja şi sprijini:
•
•
•
•
VI.

elaborarea unui program naţional complex şi a unei concepţii competitive cu privire la
educaţia fizică a tineretului, dezvoltarea sportului şi promovarea modului sănătos de viaţă;
crearea condiţiilor optime pentru practicarea culturii fizice de către populaţie la locul de trai;
dezvoltarea programelor speciale cu privire la promovarea sportului pentru invalizi, copii
orfani şi persoanele din familiile vulnerabile;
susţinerea dezvoltării mişcării Olimpice din Moldova.
AUTONOMIA GĂGĂUZĂ – REGIUNE DE IMPORTANŢĂ STRATEGICĂ PENTRU
MOLDOVA

Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” se pronunţă pentru o eficientă şi stabilă
dezvoltare a autonomiei Găgăuze în componenţa Republicii Moldova. Întru realizarea acestui
obiectiv, Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” optează pentru:
•

•

respectarea în Republica Moldova a principiilor europene a integrităţii teritoriale şi
drepturilor regiunilor;
asigurarea condiţiilor pentru realizarea prevederilor Legii din 1994 „Privind statutul juridic
special al Găgăuziei”şi prevederilor respective ale Constituţiei Republicii Moldova;
asigurarea reprezentării Găgăuziei în toate ramurile puterii de stat a Republicii Moldova;
acordarea UTA Găgăuzia dreptului de veto special asupra hotărîrilor puterii centrale, care
limitează drepturile autonomiei;
sporirea gradului de autonomie financiară şi economică a UTA Găgăuzia.

VII.

REGLEMENTAREA DIFERENDULUI TRANSNISTREAN

•

•
•

De la apariţia ei, problema transnistreană este un factor destabilizator ce afectează grav
suveranitatea, integritatea teritorială, economia, şi în consecinţă statalitatea Republicii Moldova.
Avînd în vedere eşecurile şi condiţiile complicate ale procesului de negocieri, Partidul
„Moldova Unită - Единая Молдова” va pleda insistent pentru:
•
•

stabilirea unui dialog politic permanent între clasa politică de la Chişinău şi cea de la Tiraspol;
crearea unei comisii de stat pentru elaborarea comună cu autorităţile transnistrene a statutului
politico-juridic al Transnistriei în componenţa Moldovei Unite;
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•
•
•

participarea elitei politice de la Tiraspol la elaborarea şi expertizarea legislaţiei Republicii
Moldova în domeniile vitale pentru viaţa social-economică şi politică a regiunii Transnistrene,
adoptarea unei legi constituţionale care să garanteze drepturile de participare la guvernare a
Transnistriei în cadrul Republicii Moldova;
adoptarea unui Program Strategic de dezvoltare a Republicii Moldova pentru următorii 15-20
ani, care va include crearea spaţiului economic unic, realizarea unor proiecte comune pe
teritoriul transnistrean.

Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” va pleda pentru activizarea formatului de
negocieri „5+2”, pentru o colaborare mai rodnică a Moldovei cu Rusia în vederea soluţionării
echitabile a diferendului transnistrean.
VIII. POLITICA EXTERNĂ

Republica Moldova, în calitate de stat european neutru, cu tradiţii istorice de afirmare
internaţională, dispune de toate posibilităţile de a promova o politică externă eficientă, axată pe
identificarea şi promovarea interesului naţional.
În condiţiile cînd interesele naţionale ale Republicii Moldova sînt afectate de confruntările
geopolitice ale Marilor Puteri Internaţionale statutul de neutralitate şi nealiniere la blocurile
politico-militare este unul benefic pentru ţară.
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова”, luînd în vedere procesele contradictorii ale
globalizării, dar şi afirmarea noilor frontiere geopolitice, consideră prielnică şi benefică pentru
coeziunea europeană doctrina „Europei Unite”.
Aflată în Centrul Europei, dependentă tradiţional de pieţile strategice din Rusia, CSI, România
şi UE, aflată la intersecţia a trei mari civilizaţii cultural-spirituale şi lingvistice, Republica Moldova
este interesată vital de implementarea doctrinei Europei Unite.
Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” consideră integrarea europeană a ţării noastre o
posibilitate de a ajunge într-un timp mai scurt la nivelul ţărilor dezvoltate şi se pronunţă împotriva
oricăror evoluţii care ar putea conduce la transformarea Republicii Moldova într-o simplă piaţă de
desfacere, lipsită de industrie, cu o agricultură subdezvoltată şi o monedă naţională devalorizată.
Partenerii strategici ai Republicii Moldova sînt Federaţia Rusă şi Uniunea Europeană.
Moldova va pleda pentru obţinerea statutului de ţară asociată a U.E. şi aprofundarea relaţiilor
economice, politice şi umanitare cu Rusia.
În acest context Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова” se pronunţă pentru:
•
•
•

•
•
•
•
•

adoptarea unei noi strategii a politicii externe în conformitate cu interesele naţionale
fundamentale ale Moldovei;
consolidarea relaţiilor de colaborare social-economică cu partenerii tradiţionali: Rusia, UE,
CSI, România, Ucraina, Belorus, Polonia, Turcia, Bulgaria, Ungaria etc.;
creşterea rolului Organizaţiei Naţiunilor Unite, al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare
Europeană şi al celorlalte organisme internaţionale în soluţionarea marilor probleme cu care
se confruntă omenirea la acest nou început de mileniu;
garantarea şi fortificarea statutului de neutralitate al Republicii Moldova;
promovarea parteneriatului pentru pace şi cooperare în cadrul programelor de securitate
regională, europeană şi mondială;
intensificarea dialogului cu conducerea UE pentru semnarea unui acord de integrare în UE;
îmbunătăţirea relaţiilor de bună vecinătate cu România şi Ucraina;
asigurarea liberei circulaţii a cetăţenilor în spaţiul Uniunii Europene şi facilitarea regimului de
şedere în ţările CSI;
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•

perfecţionarea şi democratizarea tuturor organismelor economice şi financiar-monetare
internaţionale, micşorării decalajelor economice dintre state, diminuării sărăciei, consolidării
încrederii şi înţelegerii între popoare.
Lozinca noastră este:
„Să muncim pentru Moldova!”
„Nimic nu e mai sfînt şi frumos decît cerul albastru al Patriei noastre
Moldova!”
„Casa noastră – Moldova Modernă, Moldova Europeană, Moldova Unită!”
„Partid unit – pentru un stat unit”
„Moldova Puternică – Moldova Unită”
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