Aprobat la Congresul III extraordinar,
din 14 mai 2010
PROGRAMUL
PARTIDULUI PATRIOŢII MOLDOVEI

DISPOZIŢII GENERALE
Partidul Patrioţii Moldovei întruneşte sub flamurile sale toţi cetăţenii, indiferent de naţionalitate,
confesiune şi statul social, care ţin la Casa noastră comună Republica Moldova, preţuiesc
valorile naţional-culturale create de întreg poporul multinaţional al Moldovei, pe toţi acei cărora
le este scumpă istoria Moldovei, care respectă drepturile moldovenilor la identitate etnică şi
lingvistică.
În conformitate cu prevederea constituţională Devotamentul faţă de ţară, faţă de Moldova este
sfînt, Partidul Patrioţii Moldovei porneşte de la realitatea statornicită de-a lungul a 650 de ani şi
anume: Republica Moldova este o încununare politico-juridică firească a procesului de statalitate
continuă a poporului moldovenesc. Moldovenii – naţionalitatea fondatoare a statului – împreună
cu reprezentanţii altor etnii: ucrainenii, ruşii, găgăuzii, bulgarii, evreii, românii, români (ţiganii),
polonezii ş.a. constituie poporul Moldovei, pentru care Republica Moldova este patria lor
comună.
În activitatea sa politico-juridică Partidul Patrioţii Moldovei se sprijină pe trecutul multisecular
al poporului moldovenesc şi pe statalitatea sa continuă în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale
naţionale. Afirmîndu-se încă din 1359 şi dăinuind veacuri în şir ca ţară de sine stătătoare, sfîşiată
teritorial, aflîndu-se sub dominaţie străină o perioadă îndelungată, Moldova a revenit la
statalitatea sa prin actul constitutiv de la 2 decembrie 1917. În noile sale hotare statalitatea
poporului moldovenesc a fost reconfirmată prin actele politico-juridice din august 1940,
statornicindu-şi legitimitatea sa actuală în 1994 prin adoptarea Constituţiei Republicii Moldova.
În activitatea sa culturală, educativă şi informaţională Partidul Patrioţii Moldovei porneşte de la
adevărul statornicit istoriceşte şi confirmat de tezaurul literar comun: poporul moldovenesc
foloseşte o formă literară a limbii, comună şi altor etnii, ce „are la bază izvorul viu al graiului
popular din Moldova” – realitate ce exprimă limbii naţionale moldoveneşti un pronunţat specific
deosebitor, un anumit farmec bine cunoscut şi apreciat. Avînd originea comună, dispunînd de un
fond lexical de bază comun, limba naţională moldovenească şi limba naţională românească îşi
păstrează fiecare longvonimul/glotonimul său ca însemn identificator al fiecărei naţiuni:
moldovenească şi românească.
Partidul Patrioţii Moldovei îşi desfăşoară întreaga sa activitate politică, sprijinindu-se pe
principiile fundamentale naţional-statale, social-economice, cultural-istorice, pe ansamblul actual
al relaţiilor multilaterale cu alte state. Aceste principii îşi găsesc expresia şi realizarea, se
concretizează în sarcinile de program.
ÎN DOMENIUL POLITIC ŞI STATAL-JURIDIC
Sarcina principală constă în restabilirea integrităţii teritoriale, în ocrotirea unităţii poporului
Moldovei, avînd în vedere specificul polietnic, multicultural, multilingvistic şi regional al
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societăţii moldoveneşti contemporane, tradiţiile multiseculare de convieţuire comună, de
încredere şi respect reciproc. Ea va fi introdusă în viaţă prin activităţi legale cu sprijinul unor
parteneri şi organisme internaţionale, ce vor lua în consideraţie aspiraţiile întregului popor al
Moldovei, astfel contribuind eficient la:
•

•
•

•
•
•
•

întregirea teritoriului naţional al Republicii Moldova, ţinînd cont de cele mai largi cerinţe
ale populaţiei din raioanele moldoveneşti din stînga Nistrului, inclusiv la nivel de structuri
politico-administrative supreme, revendicări ce nu ar ştirbi prin nimic suveranitatea şi
unitatea Moldovei, statutul ei de reprezentant plenipotenţiar unic al poporului în circuitul
internaţional;
afirmarea valorilor naţional-statale, bazate pe conştientizarea de către toţi cetăţenii ţării
noastre că ei formează poporul Republicii Moldova;
realizarea consecventă şi uniformă a legislaţiei, care reglementează politica naţională în
scopul asigurării cît mai depline a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor,
perfecţionarea cadrului al politicii naţionale, care ar ţine seama de interesele comunităţilor
etnice conlocuitoare;
curmarea pe cale legală a deznaţionalizării tinerelor generaţii, a dezcetăţenirii ţării –
procese finanţate şi dirijate din afară cu scopul dărîmării temeliilor Statului Moldovenesc;
afirmarea, întîi de toate, prin sistemul instructiv-educaţional, informaţional şi culturalştiinţific, a temeliilor istorice, etnice, politice şi de drept a tradiţiilor de stat de sine stătător;
promovarea unei politici de cadre, bazate pe criteriile profesionalismului şi devotamentului
faţă de Patrie, care ar exclude orice discriminare de ordin etnic, religios sau patrimonial;
obţinerea şi cultivarea permanentă a unui consens bine fundamentat şi larg acceptat asupra
temeliilor istorice, etnice, politico-juridice ale suveranităţii şi integrităţii teritoriale a
Statului Moldovenesc, precum şi asupra mijloacelor şi metodelor de instaurare şi menţinere
a bunei înţelegeri interetnice, a unui climat de încredere sinceră.

ÎN DOMENIUL SOCIAL-ECONOMIC
Sarcina primordială şi permanentă – de îmbunătăţire a calităţii vieţii, sporirea consecventă şi
apreciabilă a nivelului de trai al populaţiei va fi rezolvată prin mobilizarea eforturilor întregii
societăţi şi a voinţei politice la:
•
•

•
•
•
•
•

restabilirea spaţiului social-economic unic al Republicii Moldova, funcţionarea bine
coordonată şi corect direcţionată a sistemului economic integru;
accelerarea dezvoltării economice pe calea modernizării principiilor şi metodelor de
organizare a proceselor de producere, reutilării şi implementării tehnologiilor avansate în
sectorul agrar-industrial, ajustării legislaţiei, aplicării standardelor ecologice şi tehnologice
generale europene;
sprijinirea producătorilor autohtoni de a se afirma în zone noi de comerţ, de a reveni şi
folosi eficient pieţele tradiţionale de desfacere a produselor moldoveneşti;
ocrotirea pieţei locale şi a intereselor producătorilor autohtoni;
crearea şi menţinerea unor condiţii investiţionale favorabile pe măsură să atragă capital
străin, ce ar stimula şi diversifica producerea de bunuri materiale şi deservirea socială;
oferirea tuturor cetăţenilor, indiferent de apartenenţa etnică şi limba maternă, a unor
posibilităţi egale pentru afirmarea lor pe plan social, în sectorul de producere – condiţie a
libertăţii economice în activitatea de întreprinzători, îndeosebi în micul busines;
optimizarea politicii de impozitare.

ÎN DOMENIUL INSTRUIRII, CULTURII ŞI EDUCAŢIEI
Activitatea de deznaţionalizare a generaţiilor în creştere, de dezcetăţenire a Moldovei,
desfăşurată ani în şir de formaţiunile politice de dreapta, antimoldoveneşti antistatale, cu scopul
de a nega temeliile istorice, politico-juridice ale Statului Moldovenesc, de a discrediţa conştiiţa
lingvistică şi identitatea etnică a poporului care a dat nume Ţării Moldovei; propagarea şi
injectarea masivă, prin sistemul instructiv-educaţional, instituţiile culturale şi de cercetare
ştiinţifică, a teoriilor false „o naţiune românească – două state româneşti”, „Basarabia – pămînt
românesc” impun cu evidenţă rezolvarea sarcinilor de neamînat:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

executarea strictă, exactă şi uniformă, a prevederilor art. 10, 13, 32(3) din Constituţia
Republicii Moldova şi a legislaţiei în vigoare privind limba moldovenească – limba
naţională a poporului moldovenesc, limba oficială a Statului Moldovenesc – privind
contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, incitarea la discriminare, iredentism,
propagarea pretenţiilor teritoriale;
curmarea, în conformitate cu legislaţia privind drepturile omului şi cerinţelor
constituţionale, a necontenitelor tentative de demoldovenizare, de negare a existenţei
naţiunii moldoveneşti şi a statalităţii moldoveneşti, de discreditare a istorie Moldovei, de
batjocorîre a etnonimului moldoveni şi a glotonimului limba moldovenească;
ocrotirea demnităţii naţional-statale, cultivarea mîndriei de a fi cetăţean al Republicii
Moldova;
cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi tradiţiile multiseculare ale
poporului moldovenesc în spiritul prevederii constituţionale Devotamentul faţă de ţară este
sfînt;
ocrotirea limbii moldoveneşti şi dezvoltarea culturii moldoveneşti, ţinînd seama de
caracterul lor est-romanic, respectarea istoriei, culturii şi a particularităţilor populaţiei din
raioanele moldoveneşti din stînga Nistrului;
educarea şi instruirea tinerei generaţii în spiritul respectului faţă de limba moldovenească,
faţă de cultura moldovenească şi faţă de istoria Moldovei în calitatea lor de temelie
naţional-spirituală a Patriei comune – Moldova;
asigurarea reală a dezvoltării culturii naţionale moldoveneşti, a studierii limbii
moldoveneşti şi a istoriei Moldovei ca elemente de bază ale identităţii moldoveneşti şi ale
conştiinţei cetăţeneşti a reprezentanţilor tuturor comunităţilor etnice din Moldova;
asigurarea de condiţii reale şi respectarea exactă a legislaţiei în vigoare privind păstrarea,
funcţionarea şi dezvoltarea în continuare a lumii ruse, ca mijloc de comunicare interetnică;
susţinerea dezvoltării limbilor ucraineană, găgăuză, bulgară, idiş, romani (ţigăneşti) şi a
altor limbi ale minorităţilor etnice din Republica Moldova;
sporirea prin toate mijloacele, întîi de toate pe cale materială, a prestigiului celei mai
numeroase şi influente pături intelectuale, a demnităţii de a fi învăţători, ingineri,
agronomi, zootehnicieni, medici ş.a., care se află mereu şi mai aproape de grijile şi
nădejdile oamenilor de la ţară;
instruirea şi educarea tinerei generaţii în spiritul respectului faţă de istoria, faţă de cultura şi
faţă de limbile comunităţilor etnice conlocuitoare, faţă de valorile spirituale comune.

ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE
Partidul Patrioţii Moldovei îşi va mobiliza şi va îndrepta eforturile, energia şi voinţa politică la
rezolvarea următoarelor sarcini, pe care le declară deschis şi hotărît:
•

extinderea, intensificarea, diversificarea şi aprofundarea, pe principii de egalitate, respect
reciproc şi colaborare pragmatică fructuoasă, a relaţiilor economice, politice, culturalştiinţifice cu Federaţia Rusă – condiţie a statalităţii Societăţii multinaţionale moldoveneşti,
garanţie a integrităţii teritoriale, a dezvoltării economice prospere a Republicii Moldova;

•

•
•
•
•

•

•

•
•

continuarea cursului spre integrare europeană, pornind de la convingerea că premisele şi
condiţiile de mandat comunitar se făuresc aici, în Moldova; pornind de la realitatea că
orientarea europeană nu prejudiciază intensificarea şi aprofundarea relaţiilor reciproc
avantajoase ale Republicii Moldova cu CSI;
lărgirea şi aprofundarea relaţiilor multilaterale multiseculare de bună vecinătate şi prietenie
ale Moldovei cu Ucraina spre binele ambelor popoare: moldovenesc şi ucrainean;
desfăşurarea activităţii pe plan extern în concordanţă cu principiul recunoaşterii şi
respectării individualităţii celorlalte state în corelare cu dreptul de cere să fie recunoscută şi
respectată individualitatea Statului Moldovenesc, identitatea comunităţii moldoveneşti;
promovarea activităţii externe pe baza principiului fundamental al relaţiilor internaţionale:
„fiecare stat are dreptul inalienabil de a-şi alege sistemul politic, economic, social şi
cultural fără nici un amestec din partea altui stat”;
dezvoltarea relaţiilor pe picior de egalitate cu poporul român, clasa politică a căruia ar da
dovadă clară, sinceră şi principială de respectare a suveranităţii şi independenţei, în general
– a statalităţii poporului moldovenesc, ar respecta creştineşte şi civilizat istoria Moldovei,
dreptul moldovenilor – naţiune cu un stagiu istoric de 700 de ani – la conştiinţă lingvistică
şi identitate etnică;
ocrotirea pe toate căile legale a teritoriului duhovnicesc moldovenesc oblăduit de structura
sa supremă canonică – Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove, demascarea şi
curmarea oricăror încercări de amestec a unor agenţi politico-bisericeşti străini în sutane
din instituţii de a se amesteca sfidător în treburile interne ale Statului Moldovenesc;
afirmarea imaginii Republicii Moldova ca stat modern, european şi democratic, ca membru
al comunităţii internaţionale, care recunoaşte şi aplică standardele unanim recunoscute în
domeniul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, ale persoanelor ce
aparţin minorităţilor etnice şi lingvistice;
stabilirea şi susţinerea unor contacte nemijlocite cu diaspora moldovenească în vederea
ocrotirii drepturilor ei sociale;
dezvoltarea relaţiilor cu patriile istorice ale minorităţilor etnice din Republica Moldova;

RELAŢIILE PARTIDULUI PATRIOŢII MOLDOVEI CU ALTE PARTIDE
Scopurile şi sarcinile de program, formulate în strictă concordanţă cu Constituţia Republicii
Moldova, cu Legea Nr. 294 din 21.12.2007 cu privirea la partidelor politice, cu legislaţia în
vigoare, demonstrează că Partidul Patrioţii Moldovei este o formaţiune deschisă pentru o
colaborare sinceră şi interesată în vederea realizării obiectivelor sale. Totodată, Partidul Patrioţii
Moldovei sprijină orientările şi acţiunile acelor formaţiuni politice, care pledează consecvent şi
principial pentru ocrotirea şi întărirea temeliilor naţional-statale ale Republicii Moldova.

