FORMULAR DE APLICARE

Proiectul “Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi
corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi
OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”

Vă încurajăm să evitaţi generalităţile în răspunsurile DVS. Încercaţi să răspundeţi cât mai
specific şi detaliat posibil. Aceasta va fi considerat drept un avantaj.
Dosarele de aplicare vor rămâne confidenţiale şi vor fi folosite doar în scopul prezentului
proiect
1. Informaţii generale
Nume şi prenume
Data naşterii
Telefon fix şi mobil
E-mail
Adresa domiciliu
Limba maternă
Activitatea Dvs. de bază (funcţia la
moment)
Sunteţi afiliată politic (răspundeţi prin da
sau nu)?
Aţi mai candidat pentru funcţii publice
(când, pentru ce funcţie)?

Finanţat de Uniunea
Europeană

Co-finanţat de Guvernul
Suediei

2. Oferiţi-ne, vă rugăm, informaţie generală despre localitatea dvs.:
1. Cine este primar/primară în localitatea
dvs.?
2. Indicaţi numărul total de consilieri în
localitatea dvs.?
3. Câte dintre aceştia sunt femei?

femeie sau bărbat (subliniaţi)

3. Doriţi să vă lansaţi în campania electorală pentru alegeri în calitate de candidată?
(bifaţi) Da:
Nu:

4. Pentru care funcţie doriţi să candidaţi:
-

Primară,
Consilieră locală,
Consilieră raională/orăşenească

5. Vă rugăm să descrieți succint experiența Dvs. de lideră comunitară, activistă civică,
lideră de opinie etc., care v-ar asigura susţinerea cetăţenilor în scrutin:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Vă rugăm să indicaţi trei (3) nevoi de cunoştinţe suplimentare/adiţionale în cadrul
pregătirii pentru campania electorală, în afară de cele planificate de CPD (Leadership
politic, Campanie electorală eficientă, Comunicare publică de succes):
Domeniu
Leadership comunitar
Dezvoltare personală
Mobilizare comunitară. Egalitate de gen. Oportunităţi egale
Redactarea platformei electorale
Comunicare eficientă
Abilităţi de gândire critică
Altele:

Specificări

7. Descrieţi succint motivele pentru care doriţi să accedeţi la o funcţie electivă? Veţi merge
ca o candidată independentă în alegeri sau speraţi să fiţi înaintată pe lista partidului pe
care îl reprezentaţi.

Vă mulțumim și vă dorim mult succes!

Vă rugăm să expediați formularul la adresele de e-mail gaprecup@hotmail.com şi
olga.sirbu.cpd@gmail.com
sau în versiunea fizică la adresa:
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”,
str. Armenească, 13, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
Data limită de aplicare este 25 martie 2018. *
*În cazul expedierii formularului prin poştă,
recepționării dosarului de către CPD.

data limită de aplicare presupune data

NOTĂ: Grupurile de instruire vor fi întocmite pe măsură ce vor fi depuse aplicaţiile. CPD va fi
flexibil vizavi de solicitările motivate.

