
Adoptat la Congresul de Constituire 

din 15 martie 1997

STATUTUL
MIŞCĂRII PROFESIONIŞTILOR „SPERANŢA – НАДЕЖДА”

1. DISPOZIŢII GENERALE

1 Denumirea completă a Mişcării – „Mişcarea profesioniştilor „SPERANŢA – НАДЕЖДА”
1.2 Denumirea prescurtată - M.P. „SPERANŢA – НАДЕЖДА”.
1.3 MIŞCAREA este o formaţiune social - politică benevolă, independentă care întruneşte în 

rîndurile sale cetăţeni ai Republicii Moldova.
1.4 MIŞCAREA  îşi  desfăşoară  activitatea  în  conformitate  cu  Constituţia  RM,  legislaţia  în 

vigoare şi prezentul Statut.
1.5 MIŞCAREA  este  persoană  juridică  posedă  sigiliu,  foaie  cu  antet  cu  rechizitele  sale, 

atributică şi organ de presă propriu, are conturi inclusiv valutare.
1.6 MIŞCAREA colaborează  în activitatea  sa cu alte  mişcări  social  -  politice,  principiile  şi 

ideile cărora corespund scopurilor şi obiectivelor MIŞCĂRII.
1.7 MIŞCAREA  poate  adera  la  structuri  neguvernamentale  internaţionale,  susţine  relaţii 

internaţionale directe şi poate semna acorduri corespunzătoare.
1.8 MIŞCAREA poate adera la organizaţii republicane şi internaţionale atît ca membru efectiv, 

cît şi ca membru asociat sau observator.
1.9 Sediul central al MIŞCĂRII se află la Chişinău.
1.10Simbolul  MIŞCĂRII  este  o  palmă  care  ţine  soarele.  Palma  simbolizează  munca  şi 

profesionalismul. Soarele care răsare simbolizează speranţa la o viaţă mai bună. Soarele este 
colorat Tn galben, conturul palmei este făcut cu albastru deschis, fonul -cu alb, marjinea 
fonului -cu albastru.

2. SCOPUL, SARCINILE ŞI DREPTURILE MIŞCĂRII

2.1 Crearea condiţiilor favorabile cetăţenilor pentru realizarea plenară a potenţialului său, pentru 
asigurarea  garanţiilor  sociale  şi  juridice  necesare  activităţii  lor,  pentru  antrenarea  lor  în 
soluţionarea problemelor de importanţă stringentă pentru Republică.

2.2 Protecţia  şi  promovarea  drepturilor  şi  intereselor  economice,  social-juridice,  politice  şi 
culturale ale cetăţenilor în conlucrare cu organele legislative ale Republicii Moldova.

2.3 Colaborarea cu duverşi parteneri sociali în vederea elaborării unei politici sociale echitabile.
2.4 Promovarea unei politici de favorizare şi susţinere a iniţiativei prin elaborarea unui pachet 

de  acte  legislative  şi  normative,  orientate  spre  dezvoltarea  economică,  activizatrea 
procesului de producţie.

2.5 Propagarea  şi  promovarea  idealurilor  democraţiei  şi  libertăţii,  a  valorilor  naţionale  şi 
general-umane.

2.6 Propunerea candidaţilor pentru alegerile prezidenţiale, parlamentate şi participarea activă pe 
bază de egalitate cu alte organizaţii social-politice la alegeri de orice nivel.

2.7 Petrecerea  în  conformitate  cu  legea  a  acţiunilor  obşteşti  (adunări,  conferinţe,  întîlniri, 
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mitinguri,  demonstraţii  etc)  cu  scopul  soluţionării  problemelor  economice,  politice, 
culturale, ecologice etc.

3. CALITATEA DE MEMBRU, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

3.1 Membru al MIŞCĂRII poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova de la vîrsta de 18 ani 
indiferent de apartenenţa naţională, starea socială, confesiune şi care recunoaşte Programul 
şi Statutul MIŞCĂRII.

3.2 Pentru a deveni membru al MIŞCĂRII este necesară depunerea cererii adresată organizaţiei 
primare sau organului de conducere superior. Membrul este exclus din rîndurile MIŞCĂRII 
în caz de:

• ieşire benevolă;
• conform hotărîrii  Congresului  în  cazul  comiterii  faptelor  ce  aduc  prejudicii  morale  şi 

materiale MIŞCĂRII;
• neachiatarea cotizaţiilor timp de un an.

Membrii  depun  cotizaţiile  de  membru  în  egală  măsură.  Mărimea  şi  ordinea  depunerii 
cotizaţiilor este stabilită de Congres.

3.3 Membrii MIŞCĂRII au dreptul:

• de  a-şi  expune  liber  opinia  la  adunările  organizaţiei  teritoriale,  la  lucrările  căreia  ei 
participă,  referitor  la  deciziile  politice  ale  MIŞCĂRII,  la  activitatea  organelor  de 
conducere, la activitatea reprezentanţilor MIŞCĂRII în organele administraţiei publice;

• de a participa la elaborarea şi realizarea programelor MIŞCĂRII;
• de a alege şi de a fi ales în organele de conducere şi de control ale MIŞCĂRII la orice 

nivel;
• de a interveni în cadrul Congresului,  inclusiv cu  completări  şi  modificări  în prezentul 

Statut;
• de e dispune de orice informaţie referitoare la activitatea  MIŞCĂRII şi ale organelor de 

conducere ale acesteea;
• de a propune şi de a fi propus în conformitate cu legea pe listele MIŞCĂRII în timpul 

alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, de a ocupa posturi în organele centarale şi 
locale ale administraţiei publice;

• de a ieşi benevol din componenţa MIŞCĂRII.

3.4 Membrii MIŞCĂRII au obligaţia:

• de a respecta prevederile prezentului Statut şi Program;
• de a achita în termenii stabiliţi cotizaţiile de membru;
• de a participa la realizarea scopurilor şi obiectivelor MIŞCĂRII;
• de a participa la activitatea uneia din organizaţiile primare.

3.5 Cetăţenii Republicii Moldova care se află temporar sau trăiesc peste hotare pot fi membri ai 
MIŞCĂRII  şi  crea  organizaţii  primare,  dacă  aceasta  nu  contravine  legislaţiei  statutlui 
respectiv.

3.6 Membri ai MIŞCĂRII nu pot fi:

a) persoane, membre ale altor partide şi organizaţii social-politice;
b) persoanele lipsite de dreptul de vot.

3.7 Calitatea de membru se adevereşte prin legitimaţia de memru al MIŞCĂRII eliberată în 
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ordinea stabilită de Consiliul MIŞCĂRII.
3.8 Cetăţenii Republicii Moldova care nu sunt membrii ai MIŞCĂRII dar recunosc şi aprobă 

Programul  şi  Statutul  MIŞCĂRII,  pot  participa  la  activitatea  MIŞCĂRII  în  calitate  de 
susţinători în ordinea stabilită de Consiliul MIŞCĂRII.

3.9 Evidenţa  membrilor  şi  susţinătorilor  MIŞCĂRII  se  efectuează de  către  organizaţiile 
teritoriale în care ei activează.

4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MIŞCĂRII

4.1 MIŞCAREA se ogranizează pe principiul teritorial - la nivel municipal, de oraş, raional şi 
sătesc.

4.2 Organul suprem de conducere al organizaţiei primare este Adunarea generală, Conferinţa 
teritorială (pentru organizaţiile municipale, orăşeneşti, raionale), Congresul MIŞCĂRII.

4.3 Adunarea  generală,  Conferinţa  şi  Congresul  MIŞCĂRII  sunt  deliberative  dacă  la  ele  au 
asistat mai mult de jumătate din membrii sau delegaţii organăzaţiilor primare sau raionale. 
Deciziile adoptate se consideră valabile dacă pentru ele au votat mai mult de jumătate din 
membrii sau delegaţii prezenţi.

4.4 Organul suprem de conducere al MIŞCĂRII este Congresul care se convoacă o dată la patru 
ani, iar în cazuri extraordinare - la cerea a o treime din numărul oragnizaţiilor locale. Data 
convocării, normele de reprezentare şi proiectul ordinei de zi se stabileşte de către Consiluil 
republican cel puţin cu o lună înainte de convocarea Congresului.

Congresul MIŞCĂRII:

• adoptă, introduce completări şi modificări în Programul şi Statutul MIŞCĂRII;
• alege pe  un termen  de patru ani  Consiliul  MIŞCĂRII,  Comisia  de cenz,  adoptă 

Regulamentele Comisiei de cenz de toate nivelurile;
• examineză şi adoptă rapoartele Consiluilui MIŞCĂRII şi a Comisiei de cenz;
• decide excluderea membrilor din componenţa Consiliului MIŞCĂRII; ,
• examineză şi alte chestiuni propuse de Consiluil MIŞCĂRII.

4.5 Consiliul MIŞCĂRII:

• este organul de conducere în perioada dintre congrese;

4.6 Comitetul  executiv  şi  Secretarul  său  organizează  activitatea  curentă pentru  realizarea 
hotărîrilor  Congresului  şi  a  Consiliului,  activează  în  baza  Regulamentului  aprobat  de 
Consiliul MIŞCĂRII.

4.7 Organul suprem al organizaţiei teritoriale este Conferinţa care se convoacă o dată la doi ani. 
Conferinţele extraordinare se convoacă la decizia Consiliului teritorial sau la cererea a unei 
treimi din membrii organizaţiei respective.

Conferinţa organizaţiei teritoriale:

• alege pe un termen de doi ani membrii Consiluilui teritorial şi a Comisiei de cenz 
teritoriale, examinează şi aprobă rapoartele despre activitatea acestor organe;

• examinează la nivel teritorial întregul complex de probleme care ţine de competenţa 
sa şi este legat de activitatea organizaţiei teritoriale a MIŞCĂRII.

4.8 Consilul teritorial:

• alege pe un termen de doi ani Preşedintele Consiliului teritorial;
• alege  pe  un  termen  de  doi  ani  Comitetul  său  executiv,  stabileşte  funcţiile 

Secretarului Comitetului executiv;
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• conduce cu întreaga activitate a organizaţiei teritoriale în perioada dintre conferinţe;
• aprobă hotărîrile organizaţiei primare referitor la primirea şi excluderea din rîndurile 

MIŞCĂRII.

4.9 Comisia teritorială de cenz alege din membrii săi Preşedintele  şi Secretarul responsabil al 
Comisiei.

4.10Baza MIŞCĂRII o constituie organizaţiile primare care pot fi create cu un număr minimal 
de  cinci  membri.  Organul  suprem  de  conducere  al  organizaţiei  primare  este  Adunarea 
generală care se convoacă după necesitate dar nu mai rar de o dată la trei luni.

4.11Adunarea generală a organizaţiei primare:

• alege pe un termen de un an Preşedintele şi Secretarul responsabil;
• examineză  chestiunile  referitoare  la  activitatea  organizaţiei  pentru  realizarea 

Programului, Statutului şi Hotărîrilor MIŞCĂRII;
• examinează problemele primirii şi excluderii din rîndurile membrilor MIŞCĂRII.

4.12Organizaţiile  primare  activează  sub  conducerea  Consiliului  teritorial  Consiliul  teritorial 
activează sub conducerea Consiliului MIŞCĂRII.

5. MIJLOACELE ŞI  PATRIMONIUL MIŞCĂRII

5.1 Mijloacele ii patrimoniul se constituie din:

• cotizaţiile membrilor;
• veniturile căpătate din activitatea editorială;
• donaţiile benevole ale persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova;
• alte venituri ce sunt permise de legislaţia în vigoare.

5.2 Cotizaţiile  de  de  membru  precum  şi  donaţiile  nu   pot  fi  restituite  sub  nici  o  formă. 
Pensionarii, studenţii şi invalizii sunt scutiţi de achitarea cotizaţiilor.

5.3 MIŞCAREA nu poartă răspundere pentru datoriile membrilor săi, precum acestea nu poartă 
răspundere pentru datoriile MIŞCĂRII.

5.4 MIŞCAREA şi structurile subordonate ei achită impozitele

5.5 Mijloacele financiare se cheltuiesc în conformitate cu necesităţile MIŞCĂRII.

5.6 Comitetul  executiv  stabileşte  modul  de  păstrare,  evidenţă  şi  folosire  a  mijloacelor 
MIŞCĂRII.

5.7 Comisia  de  cenz  efectuează  controlul  asupra  utilizării  eficiente  a  mijloacelor  şi  a 
patrimoniului MIŞCĂRII.

5.8 MIŞCAREA poate avea în proprietatea sa valori şi fonduri materiale - clădiri, utilaj, edificii, 
mijloace de transport, alt imobil, precum şi mijloace luate pe bază de contract de arendă şi 
împrumut,  necesare  pentru  realizarea  sarcinilor  prevăzute  de  Programul  şi  Statutul 
MIŞCĂRII.

6. SISTAREA ACTIVITĂŢII MIŞCĂRII

6.1 MIŞCAREA  ţşi  încetează  activitatea  în  baza  hotărîrii  Congerului,  dacă  pentru  această 
decizie au votat mai mult de jumătate din delegaţi sau la decizia organului care a înregistrat 
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prezentul Statul conform legislaţiei în vigoare.

6.2 Patrimoniul  şi  mijloacele  rămase  după  achitarea  cu  creditorii  şi  defalcările  în  buget  se 
repartizează în baza hotărîrii Congresului republican.

• este format din membrii MIŞCĂRII aleşi la Congres şi din preşedinţii organizaţiilor 
teritoriale ale MIŞCĂRII,

• alege copreşedinţii  Consiliului,  Copreşedintele coordonator, Secretarul şi membrii 
Comitetului executiv;

• formează alte structuri necesare;
• aprobă planurile de lucru, organizează şi controlează executarea lor, aprobă statele 

Comitetului executiv;
• examinează şi adoptă decizii  la propunerea Comitetului executiv şi organizaţiilor 

locale;
• înaintează spre examinare Congresului propuneri privind reorganizarea sau sistarea 

activităţii MIŞCĂRII;
• aprobă regulamentele-tip de organizare şi funcţionare a organizaţiilor teritoriale şi a 

Comitetului executiv; 
• prezintă dările de seamă despre activitatea MIŞCĂRII Congresului.

Şedinţele  Consiliului  republican  sunt  convocate  de  Copreşedintele  coordonator  al 
Consiliului la iniţiativa sa sau la cererea a unei treimi din membrii Consiliului. Copreşedintele 
coordonator:

• organizează activitatea Consiliului MIŞCĂRII,
• coordonează activitatea copreşedinţilor MIŞCĂRII şi a Comitetului executiv;
• reprezintă MIŞCAREA fără procură în organele de stat şi cele neguvernamentale;
• dă dările de seamă despre activitatea MIŞCĂRII Consiliului MIŞCĂRII.

Copreşedinţii Consiliului organizează activitatea Consiliului MIŞCĂRII în diferite direcţii.
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