
Adoptat la Congresul 

din 14 mai 2006

S T A T U T U L
PARTIDULUI „MOLDOVA UNITĂ”

CAPITOLUL I. Dispozitii generale denumirea partidului

1. Denumirea  partidului  este  Partidul  Dezvoltarii  Spirituale  „Moldova  Unita”.  Denumirea 
prescurtata a partidului este „Moldova Unita” (în continuare – Partid). 

2. Partidul  este  o  organizatie  politica,  creata  benevol  în  Republica  Moldova  din  initiativa 
cetatenilor  bazata  pe  aspiratii,  principii  civice  si  idealuri  general-umane  comune.  Partidul 
militeaza pentru dezvoltarea Republicii Moldova în conformitate cu rigorile statului de drept, 
ale  democratiei  politice,  economice  si  sociale  pentru  consolidarea  si  participarea  activa  a 
cetatenilor în viata social-politica, economica si culturala; crearea conditiilor necesare pentru 
realizarea drepturilor egale a cetatenilor conform standardelor europene. 

3. Partidul  îsi  desfasoara  activitatea  conform  Constitutiei  Republicii  Moldova,  legislatiei  în 
vigoare, prevederilor Statutului si Programului Partidului. 

4. Partidul  devine  persoana  juridica  din  momentul  înregistrarii  statutului  sau  la  Ministerul 
Justitiei, dispune de conturi bancare, stampila, blanchete, emblema, organ de presa. 

5. Partidul functioneaza pe întreg teritoriul Republicii Moldova, colaboreaza cu toate partidele, 
miscarile,  asociatiile,  organizatiile  din  Moldova  si  de  peste  hotare,  care  promoveaza  si 
solutioneaza probleme ce se refera la destinul  omului,  dezvoltarea spirituala  intelectuala  si 
armonioasa,  participa  în  mod  constructiv  la  afirmarea  Moldovei  într-un  Stat  European, 
independent si democratic. 

6. Partidul stabileste contacte, înainteaza demersuri în organele de stat ale Republicii Moldova în 
scopul solutionarii problemelor dificile. 

7. Partidul este deschis colaborarii cu alte partide si organizatii social-politice, economice si cu 
structurile nonguvernamentale din Republica Moldova si de peste hotare. 

8. Sediul partidului se afla în or. Chisinau, str. Armeneasca, 84. 

CAPITOLUL II. Scopurile. Obiectivele şi directiile principale de activitate ale partidului

Scopul principal al Partidului este antrenarea activa a cetatenilor în viata politica, sociala, 
economica  si  culturala  a  Republicii  Moldova,  orientarea  spre  ameliorarea  nivelului  de  trai, 
stimularea procesului de educatie spirituala, morala si estetica a poporului, protejarea talentelor în 
toate domeniile artei nationale, sustinerea principiului egalitatii în drepturi a femeilor si barbatilor, 
promovarea  profesionalismului  în  toate  sferele  de  activitate,  inclusiv  în  structurile  statale  si 
organele de conducere ale tarii.  Favorizarea aplicarii în practica a posibilitatilor profesionale, a 
capacitatilor intelectuale si fortei spirituale a cetatenilor din Republica Moldova.

1. Cultivarea în societate a spiritului de solidaritate umana, de respect al persoanei si al familiei, 
în interesul asigurarii coeziunii sociale. 

2. Apararea drepturilor si libertatilor omului, respectarea dreptului omului, al tuturor cetatenilor, 
fara deosebire de origine etnica, limba, stare sociala, confesiune religioasa. 
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3. Asigurarea conditiilor necesare pentru dezvoltarea învatamântului, stiintei si culturii  fara de 
care este imposibila dezvoltarea armonioasa si intelectuala a personalitatii si progresul general 
al societatii. 

4. Afirmarea  rolului  femeii  în  societate;  crearea  conditiilor  pentru  dezvoltarea  spirituala  a 
familiei. 

5. Instituirea  unui  sistem  de  ocrotire  a  sanatatii  pentru  toata  populatia  Republicii  Moldova; 
acordarea unei atentii deosebite populatiei din localitatile rurale. 

6. Formarea  cetatenilor  în  spiritul  democratiei  si  încurajarea  acestora  de  a  participa  la  viata 
publica, precum si la edificarea unei societati civile. 

7. Promovarea unei  politici  externe de colaborare cu alte tari  ale lumii,  luând în consideratie 
interesele nationale ale Republicii Moldova. Crearea imaginii pozitive a tarii noastre. 

8. Pledarea  Partidului  pentru  aderarea  Republicii  Moldova  la  Uniunea  Europeana  în  scopul 
atingerii unui standard de viata decenta. 

1. Modalitatile realizarii obiectivelor prevazute în programul Partidului
1. Adaptarea  procesului  de  restructurare  si  modernizare  al  economiei  nationale,  reformarea 

economiei de piata în economie social orientata. 
2. Garantarea  juridica  si  economica  a  dreptului  cetatenilor  la  munca si  crearea  conditiilor  de 

munca. 
3. Apararea suveranitatii nationale, independentei si integritatii teritoriale. 
4. Crearea  conditiilor  necesare  pentru  antrenarea  femeilor  la  conducerea  statului,  promovarea 

femeilor la posturi de conducere. 
5. Sustinerea  unei  atmosfere  favorabile  pentru  dezvoltarea  intelectuala,  spirituala  si  fizica  a 

copiilor si tineretului. 
6. Consolidarea familiei, apararea drepturilor femeii-mame si ale copiilor. 
7. Rezolvarea problemelor ecologice în scopul mentinerii sanatatii copiilor si parintilor. 
8. Asigurarea legislativa si social-economica a ocrotirii sanatatii copiilor si parintilor. 
9. Renasterea traditiilor, datinilor, obiceiurilor si creatiei populare. 
10. Stimularea  dezvoltarii  tuturor  genurilor  artei  nationale  în  directia  dezvoltarii  spirituale  a 

poporului. 
11. Acordarea ajutorului moral si material paturilor vulnerabile ale societatii,  mamelor cu multi 

copii, invalizilor, batrânilor, orfanilor. 
12. Acordarea populatiei celor mai largi drepturi si libertati, indiferent de nationalitate si origine 

etnica, în conformitate cu principiile prevazute în Constitutia republicii, pentru o dezvoltare 
armonioasa, spirituala, intelectuala si fizica a cetatenilor din Republica Moldova. 

13. Difuzarea informatiei privind activitatea Partidului. 

2. Directiile principale de activitate a Partidului
1. Realizarea prevederilor si obiectivelor Statutare si de Program. 
2. Organizarea activitatii interne a Partidului. 
3. Participarea  la  alegerile  în  organul  reprezentativ  al  puterii  de  stat  la  toate  nivelurile  si 

desfasurarea unei companii electorale active. 
4. Partidul  creeaza  întreprinderi,  centre,  institute,  cluburi,  ateliere  de  creatie,  organizeaza 

festivaluri, expozitii, conferinte, sondaje de opinii, simpozioane si alte manifestari publice, în 
conformitate cu legislatia în vigoare a Republicii Moldova. 

5. Adera la asociatii internationale, întretine contacte si relatii internationale directe. 
6. Dispune de mijloace de informare în masa. 
7. Desfasoara alte activitati în corespunderea cu legislatia în vigoare. 

CAPITOLUL III.  Calitatea  de  membru.  Conditiile  şi  modul  aderarii  la  partid,  iesirii  şi 
excluderii din rândurile Partidului



1. Membru al partidului poate fi orice cetatean al Republicii Moldova, fara deosebire de origine 
etnica, limba, stare sociala, confesiune religioasa, care a împlinit vârsta de 18 ani, recunoaste 
Programul si Statutul Partidului si contribuie la realizarea lui în viata. 

2. Primirea în membri ai Partidului se efectueaza în baza cererii în scris depuse în organizatia 
primara sau în organul central de conducere al Partidului. 

3. Excluderea din rândurile  Partidului  se efectueaza de catre organizatia  primara sau de catre 
organul central de conducere al Partidului conform cererii depuse de catre membrul Partidului 
sau în caz de încalcarea a Statutului. 

CAPITOLUL IV. Drepturile si îndatoririle membrilor partidului 

Membru al Partidului are dreptul:
1. Sa aleaga si sa fie ales în organul de conducere al Partidului; 
2. Sa-si expuna liber opinia referitor la toate chestiunile ce tin de activitatea Partidului; 
3. Sa participe la actiunile organizate de Partid si de organizatiile lui; 
4. Sa participe la elaborarea liniei politice a Partidului; 
5. Sa se adreseze nemijlocit organelor de conducere ale Partidului; 
6. Sa propuna si  sa fie  propus candidat  pe listele  electorale  ale Partidului  în  alegerile  locale, 

parlamentare si prezidentiale, în conditiile legii; 
7. Sa fie recomandat pentru ocuparea unor functii în administratia publica locala sau centrala; 
8. Sa participe la sedinte, mitinguri si alte manifestari; 
9. Sa  fie  informat  asupra  activitatii  organului  din  care  face  parte,  si  hotarârilor  organelor  de 

conducere teritoriale si centrale; 
10. Sa demisioneze din Partid în orice moment. 

Membru partidului este dator:
1. Sa cunoasca si sa respecte prevederile Statutului si Programului partidului; 
2. Sa  consolideze  rândurile  partidului  si  sa  contribuie  la  sporirea  numarului  de  membri  ai 

partidului; 
3. Sa participe la realizarea scopurilor si sarcinilor programatice si statutare ale partidului; 
4. Sa plateasca regulat cotizatiile de membru; 
5. Sa participe la campaniile electorale desfasurate de partid; 
6. Sa execute deciziile adoptate de catre organele de conducere ale partidului; 
7. Sa nu comita fapte care ar putea aduce prejudiciule partidului. 

CAPITOLUL V. Structura organizatorica a partidului. Principii generale 

Partidul se formeaza pe baza principiului teritorial  la nivel republican, raional,  orasenesc, 
municipal si satesc. 

Organele de conducere teritoriale ale Partidului sunt:

1. La  nivel  republican:  Congresul,  Presedintele  partidului,  Consiliul  Republican  si  Prezidiul 
(Organul Executiv), Comisia de Control. 

2. La  nivel  de  organizatie  teritoriala:  Conferinta,  Consiliul  raional,  (municipal  si  orasenesc), 
Comitetul Executiv, Presedintele organizatiei teritoriale, Comisia de Control. 

3. La  nivel  de  organizatie  locala:  Adunarea  Generala,  Comitetul  Executiv,  Presedintele 
organizatiei si Comisia de Control. 

1 Congresul



1. Organul suprem al Partidului este Congresul care se convoaca conform necesitatilor, dar nu 
mai rar de o data în patru ani. 

2. Congresul alege prin vot deschis presedintele, Consiliul Republican al Partidului si Comisia de 
control. 

3. Congresul adopta hotarârile în chestiunile activitatii curente a Partidului. 
4. Congresul  adopta  Programul,  Statutul,  eventualele  rectificari,  hotaraste  asupra  activitatii 

desfasurate a Consiliului Republican. 
5. Congresul examineaza si aproba dari de seama ale Presedintelui Partidului si ale Comisiei de 

control. 
6. Congresul adopta alte decizii ce tin de activitatea Statutara si Programatica a Partidului. 
7. Congresul este în drept sa delegheze unele împuterniciri ale sale Consiliului Republican. 
8. Congresul este o adunare a membrilor de Partid desemnati ca delegati în cadrul conferintelor 

raionale. 
9. Congresul extraordinar se convoaca la decizia Consiliului Republican, din initiativa proprie sau 

la cererea a cel putin 15 organizatii raionale, în decurs de o luna de la data adoptarii deciziei 
respective. Participanti la Congresul extraordinar, convocat conform prevederilor prezentului 
articol, sunt delegatii ultimului Congres ordinar, daca Conferintele raionale nu adopta o alta 
decizie. 

10. Congresul este legal constituit daca la lucrarile sale participa majoritatea simpla din numarul 
delegatilor alesi. 

11. Hotarârile Congresului se adopta cu majoritatea simpla din numarul delegatilor prezenti. 

2 Consiliul Republican

1. În  perioada  dintre  Congrese,  conducerea  Partidului  este  exercitata  de  catre  Consiliul 
Republican al  Partidului,  care este ales din reprezentanti  ale tuturor organizatiilor  raionale, 
orasenesti  si  municipale  ale  Partidului.  Presedintii  organizatiilor  raionale,  orasenesti  si 
municipale  ale  Partidului  sunt  membri  ai  Consiliului.  Consiliul  este  condus  de  catre 
presedintele Partidului. 

2. Functiile Consiliului Republican: 

• Urmareste realizarea hotarârilor Congresului. 
• Raspunde de organizarea campaniilor electorale. 
• Aproba bugetul anual de venituri su cheltuieli al Partidului. 
• Componenta numerica a Consiliului o stabileste Congresul. 
• Consiliul Republican convoaca sedintele sale în caz de necesitate, dar nu mai rar decât de doua 

ori pe an. 
• Consiliul convoaca Congresul, determina norma de reprezentare. 
• Consiliul  alege  prezidiul,  format  din  10-15  membri,  pentru  solutionarea  operativa  a 

problemelor:
• examineaza si aproba programul de activitate al Partidului, controleaza realizarea lui; 
• în caz de necesitate coopteaza noi membri sau exclude din rândurile sale membrii Consiliului; 
• face declaratii referitor la problemele stringente; 
• organizeaza activitatea editoriala si de informare privind activitatea Partidului; 
• determina structura si functiile presedintelui Partidului si aparatului Partidului. 

Consiliul  Republican  are  competenta  a  desemna  noi  membri,  care  nu  au  fost  alesi  de 
Congres.

Sedintele Consiliului Republican sunt deliberative daca la ele participa majoritatea simpla a 
membrilor.

Hotarârile Consiliului Republican se adopta cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti.



3 Prezidiul (Organul Executiv)

Coordoneaza întreaga activitate a Partidului între sedintele Consiliului Republican si exercita 
conducerea operativa a Partidului.

1. Prezidiul este ales de Consiliul Republican. 
2. Conducerea Prezidiului este efectuata de catre Presedintele Partidului. 
3. Organizeaza realizarea hotarârilor Congreselor Partidului si ale Consiliului Republican. 
4. Asigura  informarea  operativa  a  organizatiilor  raionale  cu  privire  la  activitatea  curenta  a 

Partidului. 
5. Coordoneaza activitatea organizatiilor raionale în perioada dintre conferinte. 
6. Initiaza  si  realizeaza  relatiile  Partidului  pe  plan  intern  si  international  cu  alte  partide  si 

organizatii. 
7. Sedintele Prezidiului au loc nu mai rar de odata în luna. 
8. Prezidiul negociaza aliante politice cu alte partide sau formatiuni politice. 
9. Formuleaza si propune Consiliului Republican tactica, politica Partidului. 
10. Formeaza si coordoneaza grupuri de analize a situatiei politice, economice si sociale. 
11. Propune spre aprobare Consiliului Republican listele de candidati pentru alegerile legislative. 
12. Administreaza patrimoniul Partidului. 
13. Înfiinteaza  si  coordoneaza  organe de  lucru  în  problemele  de  doctrina,  program si  strategii 

electorale. 
14. Coordoneaza  lucrul  de  analiza  a  situatiei  politice,  economice  si  sociale,  interne  si 

internationale. 
15. Aproba înfiintarea de asociatii, cluburi, centre de cultura si alte asemenea organisme. 
16. Pentru desfasurarea activitatii  curente elaboreaza un program de lucru,  formeaza un aparat 

functional, conform schemei aprobate de Consiliul care este condus de presedintele Partidului. 
17. Sedintele Consiliului sunt prezidate de presedintele Partidului si secretariatul ales. 
18. Sedinta Prezidiului este deliberativa în cazul în care la lucrarile ei participa majoritatea simpla 

a membrilor. 

Organizatiile Raionale, Orasenesti, Municipale şi Primare

La  nivel  raional,  orasenesc  si  municipal  organul  suprem  de  conducere  este  Adunarea 
generala sau Conferinta convocata anual. Conferinta alege pe un termen de 2 ani Presedintele si 
membrii Consiliului raional (orasenesc, municipal).

Organizatiile teritoriale exercita functiile de organizare, coordonare si asistenta a activitatii 
organizatiilor primare:

• alege Comisia de Control; 
• aproba darea de seama anuala a organului Executiv a Comisiei de revizie si control; 
• aproba planul de activitate si bugetul organizatiei teritoriale (oras, municipiu); 
• elaboreaza propuneri pentru structurile Partidului; 
• alege delegati la adunarile, conferintele si Congresul Partidului; 
• solutioneaza alte chestiuni ce tin de activitatea Statutara si Programatica a Partidului. 

Conferinta teritoriala adopta hotarâri pentru realizarea programului, a strategiei Partidului la 
nivel teritorial, inclusiv în companiile electorale.

Conferinta organelor teritoriale raionale se convoaca în functie de necesitate, dar nu mau rar 
de o data pe an.

Din  rândurile  Consiliului  raional  (orasenesc,  municipal)  este  ales  Comitetul  Executiv  – 
raional (orasenesc, municipal), constituit din 5-9 membri.



Alegerea  organelor  si  persoanelor  de  conducere  la  toate  nivelurile,  precum si  hotarârile 
organului de conducere sau de control se considera adoptate, daca pentru ele au votat mai mult de 
50 procente din membrii Partidului sau delegatii prezenti.

Baza Partidului o constituie organizatia primara care are în componenta sa nu mai putin de 5 
membri.

Organizatiile Primare 

Organizatiile locala (primara) se creeaza la locul de trai si trebuie sa întruneasca cel putin 5 
membri.

Organele de conducere ale organizatiei primare sunt:

1. Adunarea Generala sau Conferinta 
2. Comitetul Executiv 
3. Presedintele 

Adunarea Generala (Conferinta) este organul suprem de conducere al organizatiei primare.

Conferinta:
• alege Presedintele 
• desemneaza Comitetul Executiv 
• aproba darea de seama anuala a Comitetului Executiv 
• aproba planul de activitate si bugetul organizatiei 
• elaboreaza propuneri pentru structurile Partidului 
• propune candidati pentru înaintarea lor pe listele electorale ale Partidului în cadrul alegerilor 
• alege delegati la adunarile (conferintele), la Congres 
• solutioneaza alte chestiuni ce tin de activitatea statutara si Programatica a Partidului. 

Adunarea organizatiei primare se convoaca în functie de necesitate, dar nu mai rar de o data 
la 2 luni.

Adunarea  generala  este  deliberativa  daca  la  lucrarile  ei  participa  majoritatea  simpla  a 
membrilor organizatiei. 

Hotarârile Adunarii generale se adopta cu votul majoritatii simple a celor prezenti.

Presedintele organizatiei primare

• exercita conducerea operativa a organizatiei în perioada dintre adunarile generale, reprezinta 
Partidul în relatiile oficiale 

• reprezinta organizatia si activitatea ei în raza de actiune 
• convoaca si prezideaza Adunarea Generala si sedintele Comitetului Executiv 
• coordoneaza activitatea organizatiei teritoriale în timpul alegerilor 
• informeaza organele raionale si republicane de Partid despre activitatea organizatiei 

Comitetul Executiv
• executa deciziile Adunarii Generale 
• elaboreaza bugetul organizatiei primare si îl înainteaza spre aprobare Prezidiului a organizatiei 

teritoriale raionale. 
• organizeaza desfasurarea companiei electorale 
• aproba cererile de înscriere în Partid 
• îndeplineste hotarârile organelor ierarhic superioare 

Sedintele Comitetului Executiv se convoaca în functie de necesitate, dar nu mai rar de o data 
în luna.



Hotarârile se adopta cu majoritatea simpla de voturi ale membrilor prezenti la adunare.

Presedintele Partidului

Presedintele  partidului  promoveaza  Programul  partidului,  dirijeaza  activitatea  Partidului, 
reprezinta  Partidul  în  raporturile  lui  oficiale  cu  organele  conducerii  de  stat  si  alte  formatiuni 
politice, inclusiv si internationale.

Presedintele Partidului: 
• coordoneaza activitatea generala a Partidului si conduce Consiliul Republican 
• este presedintele Prezidiului Partidului 
• prezideaza sedintele Congresului si ale Prezidiului si conduce activitatea acestora 
• reprezinta Partidul în relatiile cu organizatiile si organele de conducere cu autoritatile publice 

centrale precum si cu alte partide sau organizatii din tara si strainatate 
• face publica pozitia politica a Partidului 
• face propuneri Prezidiului privind crearea Staffului electoral 
• elaboreaza si prezinta spre aprobare politica de consolidare a structurilor de Partid la nivel 

teritorial 
• asigura activitatea ritmica a structurilor Partidului 
• conduce activitatea aparatului Partidului 
• elaboreaza si prezinta spre aprobare Prezidiului structura si statele de personal ale aparatului 

Partidului 
• angajeaza si concediaza lucratorii aparatului a Partidului în conformitate cu decizia Prezidiului 
• exercita alte atributii prevazute de statut 

Comisia de Control

1. În  scopul  efectuarii  controlului  asupra  îndeplinirii  cerintelor  Statutului,  precum  si  asupra 
activitatii economico-financiare, se creeaza comisia de control în numar de 3 membri la nivel 
republican, raional, orasenesc (municipal). 

2. Comisia Republicana de control se alege la Congres printr-o simpla majoritate de voturi si este 
subordonata Congresului.

Comisia este obligata: 
• sa adopte decizii privind fiecare caz de prejudiciere a Partidului 
• sa interpreteze Statutul si alte documente de Partid în cazul când apar controverse 
• sa supravegheze îndeplinirea de catre membrii de Partid si conducerea acestuia a prevederilor 

Statutare. 

Comisia de Control se întruneste anual sau de câte ori este nevoie.

Comisiile de revizie si control ale organizatiilor teritoriale raionale si a Partidului sunt în 
drept sa examineze, fiecare la nivelul corespunzator, toate litigiile ce tin de ridicarea calitatii de 
membru al Partidului.

CAPITOLUL VI. Patrimoniul si activitatea financiara a Partidului

În scopul realizarii sarcinilor statutare si a Programului Partidului, Partidul poate dispune de 
patrimoniu si de surse de finantare.

Partidul poate avea drept prioritate: mijloace banesti, cladiri, edituri, mijloace de transport, 
mijloace  de  informare  în  masa,  întreprinderi,  precum si  alta  avere  care  este  necesara  pentru 
îndeplinirea sarcinilor  statutare. Mijloacele banesti  ale Partidului se formeaza din cotizatiile  de 
membru în marime de minimum 5 lei pe luna si din donatii benevole din partea organizatiilor si 



persoanelor particulare, si  în urma altor activitati  ale Partidului în conformitate cu legislatia în 
vigoare.

Mijloacele financiare ale partidului pot fi folosite pentru achizitionarea unor bunuri, pentru 
retribuirea lucrarilor si serviciilor necesare în scopul realizarii sarcinilor Statutare.

Mijloacele financiare ale Partidului pot fi utilizate la plata pentru folosirea unor bunuri ce 
apartin altor persoane. Drept baza pentru aceasta servesc contractele de împrumut, de închiriere, de 
credit etc. Perfectate în corespundere cu legislatia în vigoare.

În  scopul  realizarii  sarcinilor  Statutare,  Partidul  poate  crea  în  modul  stabilit  de  lege 
întreprinderi si organizatii autogestionare, cu drepturi de persoana juridica.

Pastrarea, evidenta si administrarea patrimoniului se stabilesc de catre Consiliul Republican.

CAPITOLUL VII. Relatii Internationale

Partidul, în conformitate cu Statutul si legislatia în vigoare a Republicii Moldova, are dreptul 
sa întretina contacte si relatii internationale cu organizatii similare din strainatate.

CAPITOLUL VIII. Principiile juridice

Prezentul Statut intra în vigoare din momentul înregistrarii lui de catre Ministerul Justitiei.
Partidul si organizatiile teritoriale sunt persoane juridice, dispun de conturi bancare, au atributica 
respectiva, stampila cu inscriptia corespunzatoare.

CAPITOLUL IX. Reorganizarea şi lichidarea Partidului

Partidul poate fi reorganizat ori lichidat prin hotarârea Congresului sau în cazurile prevazute 
de legislatia în vigoare a Republicii Moldova.


