/pas/
Partidul Acțiune și Solidaritate PAS
Str. A. Mateevici 31, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373 78999800; e-mail: unpaspentrumoldova@gmail.com

Angajament pentru acțiune și solidaritate
Confirm că împărtășesc valorile și convingerile exprimate în Statutul și Programul
Partidului Acțiune și Solidaritate și mă angajez să le respect și să le promovez.
Declar cu toată responsabilitatea că nu sunt afiliat/ă niciunei mișcări extremiste (xenofobe,
homofobe, sexiste, șoviniste, antisemite, fasciste etc.), că nu am făcut și nu voi face în mod
intenționat afirmații și comentarii de acest gen și nu împărtășesc asemenea convingeri.
De asemenea, confirm că nu am acționat și nu acționez împotriva statului de drept și nu am
comis crime împotriva oamenilor și a statului.
Dezaprob și condamn corupția la toate nivelurile și declar cu toată responsabilitatea că voi
lupta împotriva acestui fenomen așa cum pot, cu mijloace legale.
Nu urmăresc interesele altui partid. Nu am vreo interdicție privind implicarea mea în activitatea
de partid.
Cu deplină responsabilitate declar că nu am colaborat și nu colaborez cu serviciile de
securitate din Republica Moldova sau din alte state.
Ader benevol la Partidul Acțiune și Solidaritate, nu pentru a obține funcții/posturi, favoruri sau alte
beneficii, ci pentru a contribui la dezvoltarea țării împreună cu echipa PAS.
Declar pe propria răspundere că informațiile din prezentul angajament corespund realității și îmi
dau acordul ca declarațiile false sau cele care stârnesc controverse să fie verificate și, în caz de
confirmare, să îmi fie anulată calitatea de membru PAS.
Numele și prenumele _________________________________ Semnătura __________________

Unul dintre scopurile PAS este de a aduce oameni integri și profesioniști la guvernarea Republicii
Moldova. Pentru a realiza acest scop, PAS va implementa 3 niveluri de selectare:
a) Semnarea Angajamentului pentru acțiune și solidaritate de către toți membrii PAS.
b) Verificarea integrității tuturor membrilor PAS care aspiră la funcții elective în cadrul PAS.
c) Selectarea conform principiului meritocrației a tuturor candidaților pentru funcții
reprezentative (Guvern, Parlament, Primărie, Consiliu, alte autorități/instituții publice cu
funcții politice).
www.unpaspentru.md

