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P R O G R A M U L
Partidului Politic pentru Unirea Moldovei

PRIORITĂŢILE DE BAZĂ

AL PROGRAMULUI PARTIDULUI POLITIC PENTRU UNIREA MOLDOVEI

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  europene,  crearea 
condiţiilor  necesare  pentru  realizarea  acestor  drepturi  constituie  obiectivul  principal  în 
activitatea Partidului.
Statul este creat pentru om, şi nu omul pentru Stat – aceasta este politica noastră.
Libertatea şi echitatea socială sunt principiile de bază pentru care optează Partidul Politic pentru 
Unirea Moldovei.

Scopul nostru este crearea unei societăţi cu posibilităţi egale pentru toţi membrii ei, bazată pe 
echitate socială.
Echitatea o subînţelegem ca egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor, posibilităţilor lor de a se 
dezvolta, de a se promova şi a se realiza ca personalitate.

Noi suntem pentru o Moldovă, în care libertatea persoanei este valoarea incontestabilă, omul se 
simte protejat şi apreciat ca făuritor al tuturor bunurilor.

Sprijinul nostru social  este societatea civilă  clasa medie;  intelectualitatea,  reprezentanţii  micului 
business, proprietarii de gospodării agricole, muncitorii calificaţi, fără care nu poate exista un stat 
democratic şi prosper.

Partidul se pronunţă pentru protejarea familiei ca strategiу în consolidarea statului şi a societăţii. 
Sărăcia,  exodul  în  masă  a  populaţiei,  lipsa  unor  programe  viabile  de  susţinere  de  către  stat  a 
familiilor, în special a celor nevoiaşe, pune în pericol viitorul ţării şi a naţiunii.

O societate nu are viitor, dacă nu  îngrijeşte de cei bătrîni.

Pensia în Moldova este sinonimul umilinţei omului.  

Partidul Politic pentru Unirea Moldovei vede posibilităţile de redresare a situaţiei în promovarea 
unor politici economice şi sociale responsabile, consolidarea bazelor democraţiei ca remediu contra 
corupţiei, însuşirii de bani publici, voluntarismului, iresponsabilităţii şi altor viciiб care stopează 
progresul ţării.

Formarea  unei societăţi civile puternice este una din cele mai importante sarcini pe care şi-o 
asumă Partidul Politic pentru Unirea Moldovei.

Dezvoltarea unei ţări este imposibilă fără o societate civilă viabilă, care ar controla, ar dialoga şi ar 
conlucra cu reprezentanţii puterii în interesul poporului.

http://www.partide.md

http://www.partide.md/


Este evidentă stringenţa elaborării unei politici pentru tineret bine orientate, care ar oferi generaţiei 
de viitor,  independent  de statutul  social  sau provenienţa  etnică,  aceleaşi  posibilităţi  pentru a se 
forma din punct de vedere profesional şi de a se încadra în societate.

Esenţial considerăm garantarea şi crearea condiţiilor pentru accesul tuturor cetăţenilor la instruirea 
calitativă.

Una din priorităţile  esenţiale ale partidului  este ridicarea statutului învăţătorului,  lucrătorului de 
cultură, bibliotecarului, medicului, a intelectualităţii în întregime, prin crearea condiţiilor demne de 
trai şi de muncă.

Ajutorul medical gratuit,  inclusiv controlul medical gratuit,   medicamentele gratuite şi serviciile 
medicale de o înaltă calitate trebuie să fie accesibile pentru toate păturile populaţiei.

Principiul respectării egalităţii în faţa legii – este unul din cele mai esenţiale ale Partidului.

Omul de rând trebuie să fie convins că drepturile lui vor fi apărate.

Lozinca Partidului Politic Pentru Unirea Moldovei este :

„Moldovă Unită – familie unită”

„Statul este creat pentru om si nu omul pentru Stat”.

PROGRAMUL PARTIDULUI POLITIC PENTRU UNIREA MOLDOVEI

Principalele sarcini ale partidului.
Partidul Politic pentru Unirea Moldovei pledează pentru:
1. Consolidarea  societăţii,  pentru  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, 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 în viaţa 
politică, economică şi socială.

5. Consolidarea familiei, apărarea drepturilor femeii-mame şi a copilului.

6. Angajarea  eficientă  la  rezolvarea  problemelor  ecologice  în  vederea  menţinerii  sănătăţii 
cetăţenilor.

7. Modernizarea social – economică şi politică în Republica Moldova.

8. Plasarea Republicii Moldova în rîndul statelor dezvoltate ale Europei.

Concretizând aceste obiecte generale, esenţiale, Partidul Politic pentru Unirea Moldovei îşi propune 
următoarele priorităţi în activitatea sa:

În politica economică:
Partidul Politic pentru Unirea Moldovei 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 busnessului mic şi mijlociu.

• Retehnologizarea şi modernizarea economiei Republicii Moldova.

• Dezvoltarea ramurilor profitabile ale economiei naţionale.



• Majorarea esenţială a numărului locurilor de muncă bine retribuite în economia naţională.

• Reîntoarcerea acasă a forţelor de muncă aflate peste hotarele ţării.

• Fortificarea politicii investiţionale cu destinaţie strategică.

În politica socială:
O  deosibită  atenţie  va  fi  acordată  protecţiei  sociale  a  familiei.  Partidul  Politic  pentru  Unirea 
Moldovei  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 Politic pentru Unirea Moldovei 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.

Partidul Politic pentru Unirea Moldovei 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, 
persoanele cu handicap, orfanii, copiii străzii.

• Creşterea mărimii pensiilor minime pînă la nivelul minimului de existenţă.
• Implementarea  serviciilor  medicale  fără  plată  şi  a  sistemului  de  procurare  cu  înlesniri  a 

medicamentelor.
• Ajutor material decent invalizilor.

O atenţie deosebită politicii de consolidare a familiei:

• Susţinerea familiei şi ameliorarea problemelor demografice.
• Garantare protecţiei reale a mamei şi copilului.
• Susţinerea şi protecţia socială a tinerei familii.
• Ameliorarea problemei locative.
• Crearea condiţiilor social-economice pentru fortificarea capacităţii familiei de a-şi asuma şi 

îndeplini sarcinile sociale ce îi revin.
• Crearea  sistemului  garanţiilor  sociale  din  partea  statului  (indemnizaţii,  înlesniri)  pentru 

familiile social vulnerabile cu copii.
• Acordarea  facilităţilor  creditare  şi  susţinerii  financiare  bugetare,  pentru  soluţionarea 

problemelor locative, pentru construcţia de locuinţe destinate familiilor cu venituri modeste şi 
celor din categoriile defavorizate.



Bătrîneţe asigurată:
Partidul Politic Pentru Unirea Moldovei se pronunţă pentru adoptarea unui program naţional de 
ajutorare a oamenilor în etape. 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 a 
condiţiilor, care le-ar permite participarea activă la viaţa social-politică şi culturală a societăţii.

În politica ecologică:
Partidul Politic pentru Unirea Moldovei 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 Politic pentru Unirea Moldovei 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.

Partidul Politic pentru Unirea Moldovei va pleda pentru:

• Elaborarea unui program naţional de susţinere a sănătăţii familiei şi de sporire a natalităţii.
• Reevaluarea sistemului medicinii de familie şi a medicinii muncii.
• 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.
• Implementarea  unui  sistem  practic  şi  eficient  de  compensări,  precum  şi  obţinerea 

medicamentelor gratuite.
• Asigurarea unui mediu ambiant sănătos prin formarea unei culturi ecologice a populaţiei.

În domeniul învăţământului:
Partidul Politic pentru Unirea Moldovei va milita pentru modernizarea 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 europene.

Partidul Politic pentru Unirea Moldovei va pleda pentru:

• Trecerea pe etape la gratuitatea întregului proces instructiv-educativ în instituţiile publice de 
învăţămînt şi refacerea reţelei rurale de învăţămînt.

• 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.

• Reorganizarea învăţămîntului profesional şi tehnic,  în sensul adaptării  acestuia  la cerinţele 
pieţei forţei de muncă.

În domeniul culturii:
Partidul Politic pentru Unirea Moldovei 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. Va pleda pentru susţinerea 
decisivă  a  creaţiei  artistice,  persoanelor  talentate,  oamenilor  de  artă  şi  promovarea  valorilor 
culturale autentice moldoveneşti şi universale.



Partidul Politic pentru Unirea Moldovei 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.

• 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  educaţiei  artistice,  dezvoltarea  reţelei  şcolilor  muzicale,  artistice  şi  de  artă 
pentru copii. 

În domeniul politicii tineretului:
Partidul Politic pentru Unirea Moldovei se pronunţă pentru elaborarea unei politici speciale privind 
ameliorarea situaţiei tineretului. În acest scop va pleda 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  învăţământ  printr-o  ofertă  adecvată  de  noi  locuri  de  muncă,  menită  să  asigure 
reducerea fenomenului de migraţie şi a muncii la negru.

• Susţinerea activă a tinerelor talente.

• Plasare garantată în câmpul muncii a tineretului după terminarea studiilor.

• Acordarea creditelor pe termen 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.

• 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.

Politica externă:
Partidul Politic pentru Unirea Moldovei consideră integrarea europeană a Republicii  Moldova o 
posibilitate de a ajunge într-un timp mai scurt la nivelul ţărilor dezvoltate.

Partenerii strategici ai Republicii Moldova sînt Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă. Moldova va 
pleda pentru obţinerea statutului de ţară asociată a U.E. şi aprofundarea relaţiilor  economice cu 
Rusia.

În acest context Partidul Politic pentru Unirea Moldovei se pronunţă pentru:

• Consolidarea relaţiilor de colaborare social-economice cu partenerii tradiţionali: UE, Rusia, 
România,  CSI,  Ucraina,  Belarus,  Polonia,  Turcia,  Bulgaria,  Ungaria  etc.  Partidul  Pentru 
Unirea Moldovei va milita pentru o politică externă eficientă pragmatică, axată pe interesul 
naţional al Republicii Moldova.

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 civile 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, reformarea sistemului de educaţie şi învăţământ, prin biserică, prin garantarea dreptului la 
informare veridică.

Principiile de bază ale activităţii Partidul Politic pentru Unirea Moldovei:

• Consolidarea tuturor forţelor sănătoase ale societăţii pentru afirmarea Republicii Moldova ca 
stat dezvoltat în toate domeniile.

• Susţinerea democraţiei autentice, garantul unei vieţi noi, demne şi prospere.

• Soluţionarea tuturor problemelor de ordin politic,  economic şi social doar pe cale paşnică, 
prin dialog.

• Asigurarea păcii civile şi concordiei, a integrităţii Republicii Moldova.

• 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 europene.

• Partidul Politic Pentru Unirea Moldovei consideră principiul de egalitate dintre cetăţeni în faţa 
legii unul dintre cele mai importante principii ale partidului. 

• Partidul Politic Pentru Unirea Moldovei este convins că apartenenţa etnică şi naţionalitatea 
sunt chestiuni personale ale fiecărui cetăţean şi nu trebuie să servească drept materii pentru 
manipulare şi diverse abuzuri, care contribuie la dezbinarea societăţii şi destabilizarea statului.

• Indiferent dacă ne considerăm moldoveni, români, ruşi, ucraineni, bulgari, găgăuzi sau evrei 
suntem cu toţii cetăţeni ai Republicii Moldova, suntem poporul unit al Moldovei suverane.

• Partidul propune următorul mecanism de consolidare a societăţii: promovarea valorilor care 
ne unesc şi excluderea factorilor care ne separă. Noi alegem lucrurile care ne unesc! – este 
acordul naţiunii în jurul unei idei unificatoare - "Unirea Moldovei".

• Partidul nostru este categoric împotriva extremismului indiferent de nuanţe: de stînga sau de 
dreapta.

• Partidul va tinde spre îndeplinirea scopurilor sale politice doar prin metode constituţionale sau 
reglementate de drept.


