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TITLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Partidul Politic „Partidul Nostru” (în continuare – Partid) – este o organizaţie politică, 

constituită prin asocierea benevolă a cetăţenilor Republicii Moldova, care împărtăşesc interese 

politice, idealuri şi valori comune. 

1.2. Denumirea oficială integrală a Partidului: Partidul politic „Partidul Nostru” 

1.3. Denumirea prescurtată a Partidului: PARTIDUL NOSTRU 

1.4. Denumirea în limba rusă a Partidului: Политическая партия «Наша Партия».  

 

1.5. Partidul este creat pentru participarea cetăţenilor Republicii Moldova, solidari cu scopurile şi 

obiectivele Partidului, la viaţa politică a societăţii prin exprimarea voinţei sale politice, participarea 

la acţiuni publice şi politice, la alegeri şi referendumuri, precum şi în scopul reprezentării intereselor 

cetăţenilor în organele administraţiei publice centrale şi în organele administraţiei publice locale; 

1.6. Partidul îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în corespundere cu 

prevederile Constituţiei RM, legislaţiei naţionale, precum şi în corespundere cu programul său şi 

prezentul Statut;    

1.7. Pentru realizarea sarcinilor sale statutare, Partidul, având statut de persoană juridică, are dreptul 

să dispună, cu titlu de proprietate de bunuri mobile şi imobile, de utilaj şi alte resurse în legătură cu 

ce deschide conturi bancare proprii, poate beneficia de drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale, 

precum şi să dispună de alte drepturi şi obligaţii în corespundere cu prevederile în vigoare ale 

legislaţiei RM. 

1.8. Partidul dispune de propriile: ştampilă, foi cu antet, simbolică de partid – emblemă, steag, imn 

şi alte atribute ale partidului, aprobate în corespundere cu prevederile prezentului Statut şi dispune 

de dreptul exclusiv de utilizare a acestora. 

1.9. Simbolul permanent cît şi drapelul prezintă un dreptunghi orizontal alb-albastru, culori care îl 

împart în două triunghiuri egale pe diagonală. Diagonala porneşte din colţul stâng de jos al 

dreptunghiului şi se termină în colţul drept de sus. Pe diagonală culoarea albastră acoperă partea de 

sus a dreptunghiului, iar cea albă partea de jos. Pe culoarea albastră este imprimat cu alb cuvîntul 

«Partidul», iar pe alb este imprimat cu albastru cuvîntul «Nostru». 

Simbolul permanent şi cel electoral este aprobat de către Consiliul Politic Naţional al Partidului. 

Simbolul electoral poate conţine şi alte elemente decât cele din simbolul permanent. 

Reprezentarea grafică a simbolului permanent se anexează  ca parte integrată a prezentului Statut 

(Anexa nr.1). 

1.10. Partidul poate coopera cu alte organizaţii publice şi politice, atît din RM, cît şi de peste hotare, 

să încheie cu acestea acorduri, să formeze blocuri, uniuni, coaliţii şi să participe la alte asociaţii.  

1.11. Adresa juridică a Partidului: mun. Chişinău, str. Bucureşti nr. 117. 

 

TITLUL II. SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI FORMELE ACTIVITĂŢII PARTIDULUI 
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2.1. Partidul  pledează pentru modernizarea Republicii Moldova, care prevede:  

• afirmarea Republicii Moldova ca stat independent, suveran, şi democratic, bazat pe drept şi 

supremaţia legii; 

• demonopolizarea economiei naţionale a RM; 

• dezvoltarea unei economii competitive de producere, orientate spre export; 

• dezvoltarea unei infrastructuri sociale moderne;  

• ridicarea salariilor bugetarilor şi pensiilor la nivelul, care permite un trai decent; 

• transformarea sistemului educaţional în unul care ar corespunde cerinţelor şi rigorilor epocii; 

• eliberarea deplină a structurilor de stat de reprezentaţii grupărilor oligarhice din RM; 

• crearea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea anchetării şi judecării în strictă conformitate 

cu Legea a tuturor cazurilor de corupţie, delapidări de fonduri, escrocherii, atacuri de tip 

raider, spălare de bani, contrabandă în care au fost implicaţi funcţionari publici, în primul 

rînd, de rang înalt din RM;  

• renaţionalizarea averii statului acaparate prin scheme frauduloase; 

• lichidarea crimei organizate în RM; 

• adoptarea şi implementarea legii lustraţiei în privinţa persoanelor care au fost implicate în 

deservirea intereselor criminale a grupărilor oligarhice în RM;  

• transformarea Republicii Moldova într-un spaţiu de colaborare şi interacţiune între Est şi 

Vest, între UE şi partenerii noştri estici. 

2.2. Partidul se pronunţă pentru edificarea şi consolidarea în Republica Moldova a naţiunii civice, 

din care fac parte TOŢI cetăţenii RM,  indiferent de originea lor etnică.   

Totodată, Partidul respectă dreptul fiecărui cetăţean la autoidentificare culturală, lingvistică, 

religioasă, etnică, socială şi de alt gen. 

2.3. Partidul  pledează pentru: 

• descentralizarea decizională, patrimonială şi financiară în administraţia publică; 

• pentru consolidarea democraţiei locale, sporirea independenţei, în primul rînd financiare, a 

autorităţilor publice locale; 

• pentru dezvoltarea socio-economică echilibrată şi echitabilă a tuturor regiunilor ţării. 

• pentru soluţionarea definitivă a diferendului transnistrean, prin mijloace paşnice ca rezultat 

al dialogului cu părţile interesate în condiţiile respectării integrităţii teritoriale şi suveranităţii 

Republicii Moldova. 

• susţinerea şi promovarea persoanelor integre, oneste, nepătate şi competente, capabile să 

contribuie cu abnegaţie la eliberarea Republicii Moldova de sub controlul oligarhilor şi 

prosperarea poporului moldovenesc. 

• asigurarea protecţiei juridică a membrilor Partidului şi a familiilor lor. 

• participarea la formarea organelor puterii de stat şi a organelor administraţiei publice locale 

în corespundere cu legislaţia în vigoare a RM; 

• participarea în activitatea legislativă, în procesul de adoptare şi punere în aplicare a 

hotărîrilor de stat;  

• promovarea participării civice a populaţiei prin desfăşurarea, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare a RM, de mitinguri, demonstraţii, marşuri şi a altor evenimente publice, 

precum şi desfăşurarea de evenimente cultural-educaţionale, care corespund obiectivelor 

prevăzute de Statutul şi programul Partidului;  

• desfăşurarea activităţilor caritabile; 

• dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu partidele politice şi organizaţiile publice ale altor state 

ţinând cont de exigenţele legislaţiei în vigoare a RM; 

• utilizarea mijloacelor de informare în masă existente în RM, precum şi instituirea 

mijloacelor de informare în masă proprii în ordinea prevăzută de legislaţia în vigoare a RM; 
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• desfăşurarea altor activităţi, orientate spre realizarea scopurilor şi obiectivelor statutare ale 

Partidului, care nu intră în contradicţie cu legislaţia RM. 

2.4. Partidul participă la alegerile prezidenţiale, parlamentare şi locale, inclusiv la alegerile de 

diferite nivele în U.T.A. Găgăuzia. 

2.5. Partidul participă şi/sau creează, în caz de necesitate blocuri, alianţe electorale şi/sau 

postelectorale/de guvernare cu alte partide şi formaţiuni social-politice. 

 

TITLUL III. CALITATEA DE MEMBRU AL PARTIDULUI 

 

3.1. Membru al Partidului poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, care a împlinit 18 ani, 

indiferent de sex, apartenenţă etnică, convingeri religioase, statut social şi avere, apartenenţă la 

organizaţii publice, care în conformitate cu Constituţia RM dispune de dreptul la vot, care 

recunoaşte prevederile Statutului şi susţine programul Partidului, precum şi nu este membru al 

oricărui alt partid politic din ţară.    

3.2. Calitatea de Membru al Partidului este incompatibilă cu propagarea violenţei, cu discriminarea 

etnică, religioasă sau socială, cu încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului. 

3.3. Aderarea la Partid se efectuează individual, în baza cererii scrise cu principalele date de 

identitate ale persoanei, depuse către organizaţia primară în raza căreia solicitantul îşi are domiciliul 

sau reşedinţa. În caz de lipsă a unei organizaţii primare cererea se depune la organizaţia teritorială. 

3.4. Preşedintele organizaţiei primare sau, după caz, preşedintele organizaţiei teritoriale verifică 

documentele de aderare şi constată întrunirea de către solicitant a condiţiilor legale şi statutare 

pentru a dobândi calitatea de membru al Partidului. În caz că solicitantul nu întruneşte cerinţele 

legale de obţinere a calităţii de membru, preşedintele organizaţiei primare sau, după caz, 

preşedintele organizaţiei teritoriale va restitui cererea cu indicarea motivelor. 

3.5. Cererea candidatului care întruneşte cerinţele legale de obţinere a calităţii de membru al 

partidului se înaintează spre examinare în şedinţa imediat următoare a adunării generale a 

organizaţiei primare, care va decide în prezenţa solicitantului asupra dobândirii calităţii de membru 

al Partidului. 

3.6. Calitatea de membru al Partidului se dobândeşte din data adoptării hotărârii organului 

competent conform statutului a organizaţiei la care a fost depusă cererea de aderare şi înregistrarea 

persoanei în evidenţă. 

3.7. Atestarea apartenenţei la Partid se face în baza legitimaţiei de membru eliberat pentru fiecare 

persoană, care a dobândit calitatea de membru şi a fost înregistrată în Registrul de evidenţa  a 

membrilor de partid. Legitimaţia de membru este semnată de Preşedintele Partidului. 

3.8. Calitatea de Membru al Partidului se suspendă pentru perioada executării de către acesta a 

obligaţiunilor publice, sau altor obligaţiuni, pentru executarea cărora legislaţia în vigoare nu permite 

apartenenţa la partide politice. Decizia de suspendare şi reluare a calităţii de Membru al Partidului 

este adoptată de Consiliul Naţional al Partidului. 

3.9. Membrii Partidului sunt înscrişi în Registrul de evidenţă a membrilor partidului la fiecare 

organizaţie unde a depus cererea. Registrul este ţinut atât în formă scriptică cât şi electronică în 

conformitate cu normele stabilite de Secretariatul general al Partidului. 

3.10. La nivel central se ţine Registrul Naţional de Evidenţă a membrilor Partidului, bază de date 

organizată în format electronic, care cuprinde toţi membrii Partidului şi principalele date de 
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identificare a acestora. Evidenţa membrilor Partidului şi generalizarea datelor în Registrul Naţional 

de Evidenţă a membrilor Partidului se efectuează de Secretariatul general al Partidului. 

3.11. Încetarea calităţii de membru al Partidului are loc:  

• Prin demisie; 

• În rezultatul aderării la un alt partid politic; 

• Prin excludere. 

3.12. Nu pot fi membri ai Partidului: 

 persoanele lipsite de drepturi electorale; 

 persoanele cărora, conform prevederilor legale, le este interzisă participarea la activităţi cu 

caracter politic; 

 persoanele care susţin şi întreprind acţiuni extremiste, rasiste, xenofobe, şovine, altele ce 

contravin legislaţiei în vigoare, principiilor democratice şi ale statului de drept; 

 persoane cu reputaţie dubioasă şi controversată; 

 persoane discreditate prin colaborarea şi deservirea intereselor grupărilor oligarhice din RM. 

3.13. Membrul Partidului are dreptul:  

• Să participe la elaborarea şi punerea în aplicare a evenimentelor Partidului; 

• Să-şi exprime liber viziunile şi să formuleze propuneri la toate chestiunile legate de politica 

Partidului, ideologia şi activitatea acestuia; 

• Să adreseze conducerii partidului sau organelor de conducere ale organizaţiilor Partidului 

întrebări legate de activitatea Partidului şi să obţină răspunsuri adecvate  fondului adresărilor 

sale; 

• Să aleagă şi să fie ales în componenţa organelor de conducere ale organizaţiilor Partidului şi 

organelor de conducere ale Partidului; 

• Să participe la vot general al Partidului în cazurile şi în ordinea prevăzute de prezentul Statut, 

actele normative ale Partidului şi deciziile organelor lui de conducere; 

• Să formuleze organizaţiilor partidului propuneri privind candidaturile ce urmează a fi 

înaintate din numele Partidului în organele puterii de stat şi organele administraţiei publice 

locale; 

• Să pretindă la înaintarea candidaturii sale la funcţii elective în organele puterii de stat şi 

organele administraţiei publice locale, precum şi să beneficieze de susţinere în cadrul 

campaniei electorale; 

• În cazul alegerii sau numirii la funcţii în cadrul organelor puterii de stat sau organelor 

administraţiei publice locale să primească din partea Partidului informaţia şi suportul 

necesar;  

• Să renunţe liber la calitatea sa de membru în Partid. 

3.14. Membrul Partidului este obligat: 

• Să respecte prevederile prezentului Statut; 

• Să achite cotizaţiile de membru în ordinea şi mărimea stabilită de Statut; 

• Să se conducă în activitatea sa socio-politică de deciziile organelor de conducere ale 

Partidului şi ale organizaţiilor teritoriale; 

• Să contribuie la extinderea influenţei Partidului în societate şi să contribuie la realizarea 

obiectivelor programului Partidului;  

• Să susţină Partidul la alegeri, la fel candidaţii şi listele de candidaţi înaintate sau susţinute 

de Partid la funcţiile elective ale administraţiei publice locale şi centrale; 

• În cazul alegerii în organele puterii de stat sau organele administraţiei publice locale a RM, 

să adere la componenţa fracţiunii Partidului şi coaliţiile din care face parte Partidul; 
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3.15. Pentru abaterea de la normele interne de partid şi nerespectarea disciplinei de partid, 

membrului îi poate fi aplicată una din următoarele sancţiuni: 

a) avertizarea; 

b) mustrarea; 

c) excluderea din rândurile membrilor. 

 

3.16. Pentru neconformarea prevederilor prezentului Statut, documentelor de program ale Partidului 

şi pentru acţiunile, ce dăunează reputaţiei sau discreditează activitatea Partidului, membrul 

Partidului poate fi exclus din componenţa acestuia prin decizia organului de conducere a 

organizaţiei corespunzătoarea Partidului sau prin hotărârea Consiliului Naţional al Partidului.  

3.17. Aplicarea sancţiunilor disciplinare, cît şi excluderea din componenţa Partidului se efectuează 

la locul de evidenţă sau înregistrare a membrului Partidului prin hotărârea organului de conducere 

al organizaţiei corespunzătoare sau în baza hotărârii organelor competente ierarhic superioare ale 

Partidului. 

 

TITLUL IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PARTIDULUI 

 

4.1. Partidul este format după principiul teritorial prin instituirea structurilor sale subordonate în 

cadrul unităţilor administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova.  

4.2. Structuri subordonate ale Partidului sunt: 

- organizaţiile primare (unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi); 

- organizaţiile teritoriale (unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea). 

Organizaţiile primare 

4.3. Organizaţiile primare constituie baza structurii organizatorice a Partidului şi sunt create după 

principiul administrativ-teritorial de nivelul întîi la existenţa a cel puţin trei membri ai Partidului. 

4.4. Organele de conducere ale organizaţiei primare sunt: 

• Adunarea generală a organizaţiei primare;  

• Consiliul organizaţiei primare (în cazul în care organizaţia include mai mult de 30 membri). 

• Preşedintele organizaţiei primare. 

4.5. Organul suprem de conducere al organizaţiei primare este Adunarea generală, convocată după 

necesitate.  

4.6. Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele Partidului, 

dar nu mai rar decât o dată în 6 (şase) luni. Convocarea Adunării Generale ordinare se face de 

Consiliul organizaţiei primare, sau de Preşedintele organizaţiei primare, care va înştiinţa toţi 

membrii cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. 

4.7. Adunarea Generală extraordinară se convoacă de Consiliul organizaţiei primare sau de 

Preşedintele organizaţiei primare din iniţiativă proprie sau la cererea a cel puţin o treime din numărul 

total al membrilor.  

4.8. Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul când sunt prezenţi 50% plus unu din 

numărul total al membrilor. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi la 

Adunarea Generală a Organizaţiei primare a partidului. 

4.9. De competenţa Adunării generale a organizaţiei primare ţine:  
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 deciderea cu privire la constituirea organizaţiei; 

 alegerea Preşedintelui organizaţiei primare, iar în cazurile prevăzute la pct. 4.4. al 

prezentului Statut desemnează şi membrii Consiliului organizaţiei primare; 

 examinarea rapoartelor Preşedintelui organizaţiei primare sau ale Consiliului, estimarea 

activităţii acestora; 

 desemnarea delegaţilor pentru participare la Conferinţa teritorială a organizaţiei teritoriale; 

 elaborarea şi adoptarea tacticilor de activitate în campaniile electorale în cadrul 

circumscripţiei sau a secţiei de votare; 

 propunerea din rândurile membrilor săi candidaţi pentru funcţii în cadrul administraţiei 

publice locale; 

 primeşte şi decide excluderea membrilor; 

 aplică sancţiuni disciplinare; 

 examinarea şi hotărârea altor chestiuni ce ţin de activitatea organizaţiei primare.  

 

4.10. În cazul în care organizaţia primară include mai mult de 30 membri, poate fi ales Consiliul 

organizaţiei primare, în componenţa stabilită de Adunarea generală.  

4.11. Activitatea Consiliului organizaţiei primare este condusă de Preşedintele acesteia.  

4.12. Consiliul organizaţiei primare îşi desfăşoară şedinţele după necesitate, dar nu mai rar de o dată 

în trei luni. Şedinţele Consiliului organizaţiei primare sunt convocate la decizia Preşedintelui 

organizaţiei primare, sau la iniţiativa a 1/3 din componenţa totală a membrilor Consiliului sau la 

cererea a 1/3 din membrii organizaţiei primare. Şedinţa Consiliului organizaţiei primare este 

deliberativă numai în cazul când sunt prezenţi 50% plus unu din numărul total al membrilor. 

Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi la şedinţa consiliului a organizaţiei 

primare a partidului. 

4.13. De competenţa Consiliului organizaţiei primare ţine: 

• Elaborarea şi organizarea punerii în aplicare a planurilor de activităţi, programelor, 

evenimentelor organizaţiei primare în perioada între adunări; 

• Convocarea adunărilor generale a organizaţiei primare, pregătirea şi desfăşurarea acestora; 

• Examinarea rapoartelor privind activitatea organizaţiei primare; 

• Punerea în aplicare a programului şi deciziilor organelor de conducere centrale ale 

Partidului.  

4.14. Preşedintele organizaţiei primare conduce activitatea organizaţiei primare a Partidului. 

4.15. Preşedintele organizaţiei primare a Partidului este ales pentru o perioadă de 4 ani, cu 

posibilitatea de a fi reales, şi poartă răspundere pentru asigurarea activităţii organizaţiei primare 

pentru întreaga perioadă a mandatului său.  

4.16. De competenţa Preşedintelui organizaţiei primare ţine: 

• Asigurarea conducerii generale a organizaţiei primare;  

• Elaborarea planurilor de acţiuni a organizaţiei primare şi organizarea punerii acestora în 

aplicare;  

• Organizarea executării hotărârilor adunării organizaţiei primare şi ale organelor de 

conducere ierarhic superioare ale Partidului; 

• Convocarea Adunărilor generale ale organizaţiei primare (în cazul absenţei Consiliului) şi 

prezidarea acestora; 

• Raportarea în cadrul şedinţelor Adunărilor generale ale organizaţiei primare şi organizaţiei 

teritoriale ale Partidului privind activitatea sa. 

• Ţinerea evidenţei membrilor organizaţiei; 
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• Ţinerea evidenţei achitării cotizaţiilor de membru. 

4.17. Decizia privind lichidarea organizaţiei primare a Partidului se adoptă de Conferinţa teritorială 

a Partidului. 

Organizaţiile  teritoriale 

4.18. În cazul existenţei pe teritoriul raionului a mai multor organizaţii primare se poate institui 

organizaţia teritorială  (inclusiv organizaţia teritorială din mun. Bălţi, mun. Chişinău şi organizaţia 

teritorială a UTA Găgăuzia). 

4.19. Organizaţia teritorială a Partidului se constituie în conformitate cu legislaţia Republicii 

Moldova şi prezentul Statut la Conferinţa membrilor organizaţiei teritoriale, create pe teritoriul 

unităţii administrativ - teritoriale corespunzătoare. 

4.20. Organele de conducere ale organizaţiei teritoriale a Partidului sunt: 

• Conferinţa; 

• Consiliul teritorial; 

• Biroul teritorial; 

• Preşedintele; 

• Vicepreşedintele; 

• Comisia de Cenzori; 

4.21. Organul suprem de conducere al organizaţiei teritoriale este Conferinţa organizaţiei teritoriale 

a Partidului. 

4.22. Şedinţele ordinare ale Conferinţei se convoacă atunci când o cer interesele Partidului dar nu 

mai rar decât o dată pe an. Convocarea Conferinţei se face de Consiliul teritorial al organizaţiei 

teritoriale sau de Preşedintele organizaţiei teritoriale, care va înştiinţa toţi membrii cu cel puţin 10 

zile înainte de data desfăşurării Conferinţei. 

4.23. Convocarea Conferinţei extraordinare se face de Consiliul teritorial, sau de Preşedintele 

organizaţiei teritoriale din iniţiativă proprie, sau la cererea a cel puţin o treime din numărul total al 

membrilor.  

4.24. Conferinţa este deliberativă numai în cazul când sunt prezenţi 50% plus unu din numărul total 

al delegaţilor. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi la Conferinţa 

organizaţiei teritoriale a partidului. 

4.25. De competenţa Conferinţei organizaţiei teritoriale ţine: 

• Alegerea preşedintelui organizaţiei teritoriale, vicepreşedinţilor, membrilor Consiliului 

teritorial, în componenţa stabilită de Conferinţă, membrilor Biroului teritorial, membrilor 

Comisiei de Cenzori şi Secretarului;  

• Examinarea rapoartelor preşedintelui şi Consiliului organizaţiei teritoriale, estimarea 

activităţii acestora; 

• Înaintarea şi aprobarea candidaturilor delegaţilor pentru participare la congresul Partidului; 

• Propunerea lichidării organizaţiilor teritoriale cu aprobarea ulterioară de către Consiliul 

Naţional; 

• Decide lichidarea organizaţiilor primare; 

• Examinează şi hotărăşte asupra altor întrebări legate de activitatea organizaţiei teritoriale. 

4.26. Consiliul teritorial este un organ electiv de conducere al organizaţiei teritoriale, ales pe un 

termen de 4 ani. Preşedintele organizaţiei teritoriale a Partidului este totodată preşedinte al 

Consiliului teritorial.  



PARTIDUL NOSTRU                                                                   STATUT Page 9 

 

4.27. Şedinţele Consiliului teritorial al organizaţiei teritoriale se convoacă după necesitate, dar nu 

mai rar de o dată în 6 luni. Şedinţele Consiliului teritorial se convoacă de Preşedintele Consiliului 

teritorial sau la cererea a 1/3 din membrii componenţei sale totale. Şedinţa Consiliului teritorial este 

deliberativă numai în cazul când sunt prezenţi 50% plus unu din numărul total al membrilor. 

Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi la şedinţă. 

4.28. De competenţa Consiliului organizaţiei teritoriale ţine:  

• Asigurarea executării hotărârilor Conferinţei organizaţiei teritoriale; 

• Înaintarea către Consiliul Naţional a candidaturilor pentru funcţiile de primari şi consilieri 

pentru alegerile locale; 

• Instituirea de comisii de coordonare a principalelor direcţii de activitate; 

• Acceptarea şi evidenţa membrilor organizaţiilor primare subordonate; 

• Stabilirea normei de reprezentare pentru Conferinţa organizaţiei teritoriale; 

• Organizarea punerii în aplicare a hotărârilor Conferinţei organizaţiei teritoriale şi ale 

organelor de conducere ierarhic superioare ale Partidului; 

• Examinarea şi hotărârea altor întrebări legate de activitatea organizaţiei teritoriale în limita 

competenţei sale. 

• Aplicarea sancţiunilor disciplinare. 

 

4.29. Biroul teritorial este ales la Conferinţa organizaţiei teritoriale pe un termen de 4 ani. 

4.30. Biroul teritorial: 

 coordonează activitatea organizaţiilor primare constituite în raza teritorială; 

 coordonează activitatea organizaţiei teritoriale între şedinţele Consiliului teritorial 

ce ţine de chestiunile politice şi interne de partid; 

 aprobă planurile de activitate şi monitorizează îndeplinirea acestora; 

 monitorizează îndeplinirea propriilor hotărâri şi celor adoptate de Conferinţa 

teritorială; 

 organizează diverse acţiuni şi manifestări cu caracter politic, cultural, educativ, civic 

ş.a. în conformitate cu programul de activitate aprobat în scopul promovării imagini 

favorabile a partidului în teritoriu; 

 organizează abonarea la mijloacele mass-media ale partidului şi distribuie 

materialele informative; 

 organizează activităţi electorale; 

 înaintează membrii partidului în diferite funcţii, coordonează activitatea 

reprezentanţilor partidului în organele administraţiei publice locale; 

 decide asupra altor chestiuni ce ţin de viaţa internă de partid. 

4.31.    Şedinţele Biroului teritorial se convoacă cel puțin o data în lună la solicitarea 

preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Biroului. 

4.32.    Şedinţele sunt deliberative cu participarea majorităţii simple a membrilor. 

4.33.    Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.  

4.34. De competenţa Preşedintelui organizaţiei teritoriale ţine: 

• Asigurarea conducerii generale a organizaţiei teritoriale; 

• Elaborarea planurilor de acţiuni a organizaţiei teritoriale şi organizarea punerii acestora în 

aplicare; 

• Convocarea Conferinţei a organizaţiei teritoriale şi prezidarea acestora; 

• Exercitarea conducerii Consiliului organizaţiei teritoriale a Partidului; 

• Raportarea în cadrul şedinţelor Conferinţei a organizaţiei teritoriale a Partidului privind 

activitatea sa. 
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4.35. În cazul în care Preşedintele organizaţiei teritoriale este în imposibilitate să-şi exercite 

atribuţiile prevăzute de prezentul statut, acestea sunt exercitate de vicepreşedintele organizaţiei 

teritoriale.  

4.36.Comisia de Cenzori a organizaţiei teritoriale: 

a) efectuează controlul activităţii organizaţiilor primare, asigură transparenţa executării 

bugetului organizaţiilor primare şi teritoriale; 

b) întocmeşte şi prezintă rapoartele Comisiei în cadrul Conferinţelor teritoriale. 

 

4.37. Secretarul organizaţiei teritoriale: 

a) coordonează activităţile organizatorice şi administrative; 

b) asigură evidenţa membrilor; 

c) organizează activitatea de planificare a întrunirilor şi acţiunilor organizaţiei; 

d) este responsabil de arhiva organizaţiei teritoriale şi a tuturor organizaţiilor primare; 

e) ţine evidenţa cotizaţiilor de membru. 

 

4.38. Organizaţiile teritoriale sunt independente la stabilirea formei şi caracterului activităţii sale, 

cu respectarea obiectivelor programului, prevederilor prezentului Statut şi deciziilor organelor 

ierarhic superioare ale Partidului. 

4.39. Organizaţia teritorială poate fi lichidată în baza hotărîrii Conferinţei, cu aprobarea Consiliului 

Naţional al Partidului. 

TITLUL V. ORGANELE CENTRALE DE CONDUCERE ŞI ORGANELE DE CONTROL 

ŞI REVIZIE ALE PARTIDULUI 

 

5.1. Organele centrale de conducere ale Partidului sunt:  

• Congresul 

• Consiliul Naţional 

• Biroul Executiv Naţional 

• Preşedintele Partidului 

• Vicepreşedinţii 

• Comisia Centrală de Cenzori 

5.2. Organele centrale de conducere ale Partidului sunt elective şi acestea sistematic raportează faţă 

de membrii Partidului în ordinea şi cazurile stabilite de prezentul Statut.  

5.3. Toate organele de conducere ale Partidului adoptă decizii din numele său şi în limita 

competenţei sale în corespundere cu prevederile prezentului Statut. Deciziile organelor ierarhic 

superioare se adoptă ţinând cont de opiniile organelor subordonate, pentru care aceste decizii sunt 

obligatorii.  

5.4. Organele subordonate sunt independente la soluţionarea problemelor de ordin local. 

5.5. Organul suprem de conducere al Partidului este Congresul, care se convoacă o dată în patru 

ani. Şedinţa extraordinară a Congresului poate fi convocată la iniţiativa Preşedintelui Partidului, sau 

la iniţiativa a cel puţin 2/3 din membrii Consiliului Naţional al Partidului. 

5.6. Delegaţii la Congresul Partidului sunt aleşi în ordinea şi potrivit normei de reprezentare stabilite 

de Consiliul Naţional al Partidului. 

5.7. Congresul are următoarele competenţe: 
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• alege şi eliberează din funcţie Preşedintele Partidului; 

• aprobă şi modifică Programul şi Statutul partidului politic; 

• alege şi revocă membrii Consiliului Naţional al partidului; 

• alege şi revocă membrii Comisiei Centrale de Cenzori; 

• aprobă politica Partidului în cea ce ţine de principalele probleme ale vieţii sociale; 

• examinează şi aprobă rapoartele Preşedintelui partidului şi Consiliului Naţional al 

Partidului; 

• examinează şi aprobă raporturile Comisiei Centrale de Cenzori; 

• aprobă alte decizii privind activitatea Partidului, care nu sunt atribuite la competenţa 

Congresului în corespundere cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova. 

• Congresul poate delega o parte din atribuţiile sale Consiliului Naţional al Partidului 

• decide privind reorganizarea sau lichidarea Partidului; 

 

5.8. Congresul se convoacă o dată în patru ani. Decizia privind convocarea Congresului este 

adoptată de Consiliul Naţional. 

5.9. Congresul extraordinar se convoacă la decizia Președintelui partidului din inițiativă proprie sau 

la cererea a 2/3 din numărul total de membri ai Consiliului Național.  

5.10. Şedinţa Congresului este deliberativă dacă la aceasta sunt prezenţi 50 plus unu din numărul 

delegaţilor cu drept de vot. În cazul în care acest cvorum nu este întrunit, se stabileşte o nouă dată a 

desfăşurării Congresului. 

5.11. Hotărârile Congresului se adoptă cu votul majorităţii simple a delegaţilor prezenţi. 

Consiliul Naţional  

5.12. Consiliul Naţional este organul suprem de reprezentare şi conducere al Partidului în perioada 

dintre Congrese, ales la Congresul Partidului, compus din minimum 13 membri şi maximum 17 

membri, pe un termen de 4 ani.  

5.13. Consiliului Naţional se convoacă în şedinţe ordinare nu mai rar decât de două ori pe an. Şedinţa 

extraordinară a Consiliului Naţional se convoacă la decizia Preşedintelui partidului din iniţiativă 

proprie sau la cererea a 1/3 din numărul total de membri ai Consiliului Naţional. 

5.14. Şedinţa Consiliului Naţional este deliberativă dacă la ea au participat 50 plus unu din numărul 

total din membrii acestuia. Hotărârile Consiliului Naţional se adoptă cu majoritatea simplă a 

voturilor membrilor prezenţi. 

5.15. În limita atribuţiilor sale Consiliul Naţional: 

• aprobă simbolica permanentă şi cea electorală a partidului; 

• aprobă componenţa Biroului Executiv Naţional al partidului; 

• la propunerea Preşedintelui partidului alege vicepreşedinţii partidului; 

• convoacă Congresul şi aprobă data, ora, locul, norma de reprezentare a delegaţilor din partea 

membrilor organizaţiilor teritoriale şi ordinea de zi pentru desfăşurarea Congresului; 

• aprobă şi modifică candidaturi la funcţii elective în cadrul organelor administraţiei publice 

centrale şi organelor de administraţie publică locală a Republicii Moldova; 

• adoptă regulamente şi alte acte normative interne ce ţin de activitatea partidului; 

• aprobă, modifică şi retrage lista candidaţilor partidului în alegerile parlamentare şi locale; 

• desemnează candidaţii partidului pentru funcţii de Preşedinte al ţării, Preşedinte al 

Parlamentului, Prim-ministru; 

• decide formarea blocurilor, convenţiilor şi alianţelor cu partidele politice, în cadrul 

proceselor electorale şi postelectorale; 
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• aprobă strategia electorală a partidului în campaniile electorale; 

• aprobă decizia Conferinţei teritoriale referitor la lichidarea organizaţiilor teritoriale ale 

Partidului; 

• aprobă hotărârea privind încheierea acordurilor de colaborare cu organizaţii necomerciale şi 

politice. 

• aplică sancţiuni disciplinare faţă de membrii organelor de conducere şi control. 

• adoptă decizii de suspendare şi reluare a calităţii de membru al partidului.  

5.16. Şedinţele Consiliului Naţional sunt prezidate de Preşedintele partidului, iar în lipsa acestuia, 

de unul din vicepreşedinţii partidului. 

Biroul Executiv Naţional 

5.17. Biroul Executiv Naţional este organul executiv suprem, componenţa căruia este aprobată de 

Consiliul Naţional, ales pe termen de 4 ani, care asigură executarea dispoziţiilor Preşedintelui 

partidului, deciziilor Congresului şi deciziilor Consiliului Naţional. 

5.18. Biroul Executiv Naţional se alege în componenţă numerică de la 5 pînă 11 membri la 

propunerea Preşedintelui Partidului.  

5.19. De competenţa Biroului Executiv Naţional ţine: 

• Coordonarea activităţii organizaţiilor teritoriale ale Partidului în perioada dintre şedinţele 

Congresului Partidului, precum şi asigurarea punerii în aplicare a deciziilor Congresului 

Partidului şi Consiliului Naţional al Partidului; 

• Deciderea numirii interimatului funcţiei de președinte al partidului; 

• Formarea, aprobarea bugetului anual şi deciderea asupra executării acestuia; 

• Iniţierea dezbaterilor privind asocierea/ieşirea Partidului în/din coaliţii, uniuni şi alte 

asociaţii, precum şi privind încheierea acordului de colaborare cu organizaţii 

neguvernamentale şi politice; 

• Hotărârea privind instituirea mijloacelor mass-media ale Partidului; 

• Efectuarea controlului asupra executării deciziilor Congresului şi Consiliului Naţional al 

Partidului; 

• Aprobarea modelului legitimaţiei de membru al partidului; 

• Adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Secretariatului General al 

partidului; 

• Adoptarea deciziilor pe marginea altor întrebări legate de activitatea curentă a Partidului. 

5.20. Şedinţele Biroului Executiv Naţional sunt ţinute după necesitate, dar nu mai rar de o dată la 3 

luni.  

5.21. Şedinţele Biroului Executiv Naţional sunt deliberative dacă la acestea sunt prezenţi 50 plus 

unu din numărul total de membri. Deciziile în cadrul Biroului Executiv Naţional sunt adoptate prin 

votul deschis al simplei majorităţi a membrilor prezenţi la şedinţă. 

5.22. Activitatea Biroului Executiv Naţional al Partidului este condusă de Preşedintele Biroului 

Executiv Naţional, care în acelaşi timp este şi Preşedinte al Partidului. 

Preşedintele Partidului 

5.23. Preşedintele Partidului conduce activitatea generală a Partidului, activitatea Congresului, a 

Consiliului Naţional şi a Biroului Executiv Naţional, reprezintă garantul realizării Programului şi a 

Strategiei politice a Partidului, respectarea Statutului şi a regulamentelor interne, precum şi menţine 

unitatea, echitatea şi stabilitatea Partidului. Preşedintele partidului se alege pe termen de 4 ani. 

5.24. De competenţa Preşedintelui Partidului ţine: 
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• Conducerea activităţii Partidului;  

• Reprezentarea Partidului în relaţiile oficiale; 

• Exprimarea mesajului politic al Partidului; 

• Asigurarea dialogului politic şi reprezentarea partidului în relaţiile cu alte formaţiuni social-

politice, instituţii şi autorităţi publice din ţară şi din străinătate şi delegarea atribuţiilor 

corespunzătoare unuia din vicepreşedinţii săi; 

• Conducerea activităţii Consiliului Naţional al Partidului; 

• Prezidarea şedinţelor Consiliului Naţional, Biroului Executiv Naţional şi Congresului 

Partidului;  

• Pregătirea dării de seamă a Consiliului Naţional pentru şedinţa ordinară a Congresului; 

• Convocarea şedinţei ordinare şi extraordinare a Congresului; 

• Organizarea desfăşurării campaniilor electorale; 

• Depunerea declaraţiilor în numele Partidului; 

• Semnarea în numele Partidului a oricăror contracte şi acorduri; 

• Semnarea oricăror documente ce ţin de activitatea partidului; 

• Administrează patrimoniul partidului; 

• Numirea Secretarului General; 

• Soluţionarea altor probleme legate de conducerea activităţii Partidului în corespundere cu 

prevederile prezentului Statut şi legislaţia Republicii Moldova. 

5.25. Preşedintele are vicepreşedinţi, aleşi de Consiliul Naţional.  

5.26. În cazul absenţei Preşedintelui Partidului, funcţiile acestuia sunt exercitate de unul din 

vicepreşedinţi în baza dispoziţiei Preşedintelui Partidului sau la decizia Biroului Executiv Naţional. 

Comisia Centrală de Cenzori a Partidului  

5.27. Comisia Centrală de Cenzori este organul de control al Partidului, componenţa căreia este 

aleasă pe un termen de 4 ani. 

5.28. Membrii Comisiei Centrale de Cenzori nu pot fi şi membri ai organelor de conducere ale 

Partidului.  

5.29. Comisia Centrală de Cenzori:  

• Determină propria structură;  

• Organizează şi desfăşoară controlul asupra executării deciziilor organelor de conducere ale 

Partidului şi prevederilor prezentului Statut, precum şi revizia activităţilor de ordin financiar, 

gospodăresc şi altor activităţi ale tuturor structurilor Partidului, inclusiv ale organizaţiilor 

teritoriale;  

• Examinează conflictele apărute în cadrul Partidului şi formulează recomandări referitor la 

acestea;  

• Verifică executarea bugetului de către organele de conducere şi executive ale Partidului;  

• Exercită controlul activităţii financiar-gospodăreşti a Partidului; 

• Prezintă Congresului Partidului raportul unificat privind activitatea sa. 

5.30. Şedinţele Comisiei Centrale de Cenzori sunt ţinute după necesitate, dar nu mai rar de o dată 

în an.  

Secretariatul General al Partidului 

5.31. Secretariatul General al Partidului este o structură funcţională în cadrul Partidului care îl asistă 

pe Secretarul General în exercitarea atribuţiilor sale statutare şi legale. 

5.32. Secretariatul General este coordonat şi condus de Secretarul General al Partidului sau de 

adjuncţii Secretarului General, competenţele cărora sunt delegate de către secretarul general. 
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5.33. Toate atribuţiile Secretariatului General reies din atribuţiile directe ale Secretarului General al 

Partidului. 

5.34. La propunerea Secretarului general, Biroul Executiv Naţional poate adopta un Regulament de 

organizare şi funcţionare al Secretariatului General. 

Secretarul General 

5.35. Secretarul general al Partidului este numit de Preşedintele partidului şi îndeplineşte 

următoarele atribuţii: 

• conduce şi asigură activitatea eficientă a Secretariatului General al Partidului; 

• elaborează şi prezintă spre aprobare Biroului Executiv Naţional structura şi statele de 

personal ale Secretariatului General; 

• contribuie la implementarea strategiilor, campaniilor şi a altor manifestări şi iniţiative, 

organizate de către Partid; 

• coordonează procesul de evidenţă a resurselor umane, materiale, financiare la nivel de 

Partid; 

• prezintă rapoarte Biroului Executiv Naţional, Consiliului Naţional şi Congresului privind 

activitatea structurilor Partidului; 

• reprezintă Partidul în relaţiile oficiale cu instituţiile şi cu autorităţile publice naţionale şi 

internaţionale în chestiunile ce ţin de atribuţiile sale; 

• asigură o comunicare internă eficientă între toate organizaţiile, structurile şi grupurile 

Partidului; 

• emite ordine şi dispoziţii, precum şi alte acte interne la nivel de partid ce ţin direct de 

îndeplinirea atribuţiilor sale; 

• exercită alte atribuţii, prevăzute în Statut sau atribuţiile delegate. 

 

TITLUL VI. MIJLOACELE FINANCIARE  

ŞI PATRIMONIUL PARTIDULUI 

 

6.1. În scopul realizării sarcinilor statutare şi a Programului, Partidul poate dispune de patrimoniu 

şi de surse de finanţare. 

6.2.Partidul poate dispune, cu titlu de proprietate, de patrimoniu, de surse de finanţare, precum şi de 

alte bunuri neinterzise de lege. 

6.3. Patrimoniul partidului, inclusiv veniturile, nu poate fi distribuit între membrii acestuia. 

6.4.Patrimoniul partidului constă din totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea 

Partidului, cum ar fi: clădiri, utilaje, edituri, tipografii, mijloace de transport, precum şi alte bunuri 

neinterzise prin lege. 

6.5. Bunurile partidului nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru realizarea sarcinilor lor 

statutare. 

6.6. Sursele de finanţare ale partidului sînt: 

• Cotizațiile de membru de partid; 

• Donațiile; 

• Subvențiile de la bugetul de stat; 

• Alte venituri legal obținute; 
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6.6.1  

• Cotizațiile ale membrilor de partid sînt stabilite în mărime de cel puțin 10 lei lunar pentru 

persoane angajate în cîmpul muncii. Pensionarii, studenții, alte categorii de persoane social 

vulnerabile pot fi scutite de plata cotizației. 

• Donațiile se fac atît de persoane fizice, căt și de către persoane juridice. Donațiile se fac în 

bani sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decît 

valoarea comercială (de piață), achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid. 

Donațiile pot fi colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor 

manifestări de masă organizate de partid.  

• Subvențiile de la bugetul de stat se stabilesc și se gestionează potrivit legii.  

• Partidul este în drept să desfășoare activitate editorială, activitate legată nemijlocit de 

administrarea proprietății sale, precum și alte activități ce aduc venituri pentru nevoile 

partidului, dacă aceste activități nu sînt interzise prin lege. 

 

6.7. Responsabil pentru utilizarea legală a fondurilor Partidului este Preşedintele Partidului şi 

mandatarul financiar, desemnat de Preşedintele Partidului. 

6.8. Membrii Partidului nu poartă răspundere pentru datoriile Partidului, precum şi Partidul nu 

poartă răspundere pentru datoriile membrilor săi. 

TITLUL VII. REORGANIZAREA ŞI ÎNCETAREA  

ACTIVITĂŢII PARTIDULUI 

 

7.1. Partidul îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare în baza deciziei 

Congresului adoptată în condiţiile stabilite de prezentul statut. 

7.2. Reorganizarea partidului se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, 

absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a 

creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.  

7.3. Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa 

fondurilor. 

7.4. Partidul poate fi lichidat în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate în cazul 

încălcării legislaţiei în vigoare. 

7.5. Autodizolvarea partidului este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare 

partidul va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea partidului se 

efectuează de către Comisia de lichidare, numită de către organul, care a adoptat această decizie în 

conformitate cu Legea privind partidele politice şi prezentul statut. 

7.6. Biroul Executiv Naţional va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la 

înregistrarea declanşării lichidării partidului şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare. 

7.7. Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. 

Comisia de lichidare suspendă activitatea partidului, încasează creanţele de la debitori, vinde 

activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor 

legale şi statutare. 

7.8. Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi 

componenţa activelor rămase şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea. 
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7.9. Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii 

partidului şi membrii organelor acestuia şi se transmit cu titlu gratuit, în proprietatea statului pentru 

a fi utilizate în scopuri filantropice (de caritate). 

7.10. Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a 

îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele partidului înainte de a satisface pretenţiile 

creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului partidului. 

7.11. Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate partidului din culpa lor. 

VIII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

8.1. Prezentul Statut şi toate modificările lui ulterioare intră în vigoare din momentul înregistrării la 

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. 

8.2. Statutul Partidului este obligatoriu şi se aplică tuturor membrilor ce fac parte din organizaţiile 

primare, teritoriale şi naţionale. 

8.3. În măsura în care nu prevede, prezentul Statut se completează de drept cu prevederile legii 

privind partidele politice. 

 

 

Renato USATÎI 

Preşedintele Partidului Politic „PARTIDUL NOSTRU” 

 

_________________________________________  

 

Igor Şeremet _____________________________ 

Împuternicit prin Procesul Verbal nr. 1 al Congresului IV repetat al Partidului Popular Republican 

din 08 februarie 2015.  


