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Argument în favoarea participării femeilor 
în viața politică

Nimeni nu se naște politiciană.
Prin învățare și perseverență poți, însă, deveni o politiciană de succes.

Politica este lupta pentru putere, influență şi dominare. Totodată, este o activita-
te publică care urmăreşte responsabiltatea, cooperarea şi soluţionarea constructivă 
a problemelor strategice, zilnice ale comunității de către toate persoanele implicate 
în actul decizional. Așadar, viața politică nu este apanajul sau domeniul rezervat ex-
clusiv bărbaților. Ea este importantă pentru toţi într-o democrație participativă, aşa 
încât trebuie să existe loc pentru bărbaţi şi femei în egală măsură. «Nu există pro-
bleme specific feminine, toate problemele se referă la femei. De aceea ele trebuie să 
aibă acces la discutarea tuturor chestiunilor şi întrebărilor.» era una din concluziile 
Conferinţei a III-a mondiale despre situaţia femeilor de la Nairobi (1985), la care s-a 
precizat conceptul egalității în șanse și s-au recomandat țărilor paşii constituţionali 
şi legislativi pentru asigurarea egalității în drepturi a femeilor în participarea socială, 
în participarea politică şi luarea deciziilor.

De ce avem nevoie de mai multe femei ca factori de decizie? În primul rând, 
pentru că, deși reprezintă 52% din populaţie și 51,3% din persoanele cu studii supe-
rioare, sunt sub-reprezentate la guvernare. Formarea lor profesională, expertiza și 
experienţele lor de viaţă unice nu sunt valorificate la justa valoare. În al doilea rând, 
femeile implicate deja în actul decizional demonstrează că sunt abile în rezolvarea 
conflictelor; au o poziţie fermă împotriva crimelor, războaielor; sunt mai receptive 
faţă de alegători şi redau încrederea acestora în politică; promovează transparen-
ţa; manifestă mai puţină toleranță faţă de corupţie; împuternicesc pe alţii demon-
strând, astfel, că au stil de lider; susţin egalitatea pentru femei și parteneriatul de 
gen.

Țările care au asigurat mai multe oportunități pentru femei în politică la 
nivel național și local au atins un nivel mai mare de progres pentru fiecare 
om. Beneficiile participării femeilor în actul politic se măsoară și se resimt, așadar, 
prin:

• introducerea în agenda politică a unor chestiuni noi, din domeniile „feminiza-
te” (educație, medicină, asistență socială, cultură etc.);

• intensificarea concurenței de idei și a priorităților pe termen scurt-mediu-
lung;

• schimbarea modului de adoptare a deciziilor şi identificarea soluţiilor benefi-
ce pentru toate categoriile de cetățeni;

• impunerea unui spirit tolerant la nivelul atitudinilor şi comportamentului;
• promovarea mai activă a principiilor democratice cum ar fi dreptatea, egali-
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tatea, colaborarea şi cooperarea, acceptarea diferenţelor;
• sporirea numărului de participanţi la viaţa politică;
• capacitatea de a accepta şi o altă viziune fără discriminare;
• îmbunătăţirea calităţii administrării la nivel local și central.
Republica Moldova s-a angajat la nivel internațional1 și național2 să creeze mai 

multe oportunități pentru participarea mai multor femei la luarea deciziilor în toate 
domeniile. Sporirea nivelului de participare a femeilor în politică și la luarea decizii-
lor este, prin urmare, fundamentală pentru democrație și o precondiţie importantă 
pentru edificarea unei societăți durabile.

1  Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948); Convenţia asupra drepturilor politice ale femeii 
(1952); Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (1966); Convenţia cu 
privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei (1979), Declaraţia şi Platforma de 
Acţiune de la Beijing (1995), Obiectivele de dezvoltare durabilă (2015).

2  Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse; STRATEGIA pentru 
asigurarea egalității între femei și bărbați  în Republica Moldova pe anii 2017-2021; Planul de acţiuni 
privind implementarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldo-
va pe anii 2017-2021.
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I. Context legislativ și statistici de gen
1.1. Legislația națională. Sistemul de partide din Republica Moldova

Conform articolului 1 din Constituție, Republica Moldova este un stat de drept, 
democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare 
a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi 
sunt garantate. Forma de guvernământ a statului este republica. Legea supremă sti-
pulează expres că suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, 
care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite 
de Constituţie.

Principiile fundamentale de care se conduce un regim politic democratic 
sunt�:

O componentă esențială a regimurilor democratice sunt partidele politice.

Partidul politic constituie o organizație relativ durabilă, formată din 
persoane care împărtășesc aceeași concepție ideologică, subscriu la un 
set comun de valori social-politice, acționând pentru cucerirea puterii 
și pentru aplicarea propriului program și/sau doctrină politică�.

Actualmente în Republica Moldova sunt înregistrate 45 de partide politice, din-
tre care 5 sunt reprezentate în Parlamentul Republicii Moldova. Nu toate partidele 
sunt active și participă la alegeri. Spre exemplu, la scrutinul parlamentar din 30 no-

3  Nicolae Enciu, Politologie. Editura CIVITAS, Chișinău, 2005, p. 128.
4  Nicolae Enciu, Politologie. Editura CIVITAS, Chișinău, 2005, p. 233.

Pluralism social, 
economic și po-
litic

Guvernul alcătuit cu acordul 
celor guvernați

Limitarea 
constituțională a pute-
rilor guvernului

Garantarea drepturilor funda-
mentale ale omului

Respectarea valorilor 
de toleranță, prag-
matism, cooperare și 
compromis

Drepturi ale 
minorităților Alegeri libere și 

echitabile
Domnia 
majorității

Suveranitatea 
poporului

Respectarea pro-
cedurilor legale



�

iembrie 2014 în buletinul de vot au fost 19 partide5. Prezentăm mai jos partidele ac-
tive la ultimele exerciții electorale din Republica Moldova (tabel nr.1), precum și am-
plasarea acestora pe eșichierul politic conform doctrinei declarate (diagrama 1).

Tabel nr. 1 Partidele politice active la ultimele exerciții electorale din Republica 
Moldova
# Sigla Denumirea Data înregistrării1 Doctrină politică2

1. Partidul Democrat din 
Moldova (PDM)

25.12.1998 Social democrație 

2. Partidul Comuniştilor 
din Republica Moldova 
(PCRM)

15.01.1999 Socialism demo-
cratic

3. Partidul Popular Creştin 
Democrat (PPCD)

12.02.1999 Creștin-democrație

4. Partidul Liberal (PL) 17.02.1999 Liberalism 

5. Partidul Social Democrat 
(PSD)

20.02.1999 Social-democrație 

6. Partidul Politic „Partidul 
Socialiştilor din Republi-
ca Moldova” (PSRM)

26.02.1999 Socialism demo-
cratic

7. Partidul Politic Partidul 
Verde Ecologist (PVE)

26.02.1999 Ecologistă

8. Partidul Politic „Şor” (PȘ) 26.02.1999 Social-democrație 

9. Partidul politic Partidul 
Nostru (PN)

20.05.1999 nedeclarată

10. Uniunea Centristă din 
Moldova (UCM)

17.05.2000 Social-democraţie

11. Partidul „Moldova Uni-
tă – Eдиная Молдова” 
(PMUEM)

28.02.2006 Social-democrație

12. Partidul Naţional Liberal 
(PNL)

02.02.2007 Liberalism

13. Partidul Politic „Pentru 
Neam şi Ţară” (PPNȚ)

17.07.2007 Social-liberală

5  http://cec.md/index.php?pag=news&id=1373&l=ro



�

14. Partidul Liberal Democrat 
din Moldova (PLDM)

25.01.2008 Conservatorism 

15. Mişcarea Social-Politică 
a Romilor din Republica 
Moldova (MRRM)

31.03.2010 Populară

16. Partidul Politic „Patrioţii 
Moldovei” (PPM)

30.06.2010 Socialism 

17. Partidul politic „Casa 
Noastră - Moldova” 
(PCNM)

16.09.2010 Social-democraţie

18. Partidul politic Mişca-
rea Populară Antimafie 
(MPA)

18.04.2011 Populară 

19. Partidul Politic Partidul 
Popular din Republica 
Moldova (PPRM)

18.04.2011 Populară

20. Partidul Politic „Demo-
craţia Acasă” (PPDA)

02.09.2011 Populară 

21. Partidul Regiunilor din 
Moldova (PRM)

18.10.2011 Democrația popu-
lară

22. Partidul Acțiunea Demo-
cratică (PAD)

16.01.2012 Liberalism modern

23. Partidul Politic “Platfor-
ma Demnitate şi Adevăr” 
(PPPDA)

18.06.2013 Liberalism social

24. Partidul Liberal Reforma-
tor (PLR)

31.12.2013 Liberalism 

25. Partidul Politic „Partidul 
Popular European din 
Moldova” (PPEM)

14.08.2015 Conservatorism

26. Partidul Politic „Parti-
dul Unităţii Naţionale” 
(PUN)

28.03.2016 Liberalism 

27. Partidul Politic “Partidul 
Acţiune şi Solidaritate” 
(PAS)

26.05.2016 Liberalism social
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Diagrama nr. 1 Amplasarea partidelor din Republica Moldova pe eșichierul politic 
conform doctrinei declarate

Este important de reținut că, deși partidele politice din Republica Moldova și-au 
declarat apartenența la o anumită doctrină politică, foarte des politicile și progra-
mele elaborate de acestea nu se încadrează în doctrina respectivă.

La începutul perioadei electorale, Comisia Electorală Centrală face pu-
blică, în baza informației primite de la Ministerul Justiției, lista par-
tidelor politice şi altor organizaţii social-politice care pot participa la 
alegeri.

1.2 Sisteme electorale. Sistemul electoral al Republicii Moldova

În cea mai simplă definire, sistemul electoral este modalitatea prin care voturile 
se transformă în mandate. În sens mai larg, sistemul electoral cuprinde totalitatea 
normelor juridice (legi și reglementări electorale) prin care este determinat modul 
în care partidele și candidații/-tele sunt aleși/-se drept reprezentanți/-te în cadrul 
unui organ.

Sistemele electorale nu sunt neutre. Ele produc rezultate diferite atât imedia-
te – atunci când ne referim la transformarea voturilor în mandate, cât și rezultate/
efecte pe termen lung – cu referire la sistemul politic din țara și sistemul relațiilor de 
putere. Sistemele electorale pot fi scumpe sau ieftine, pot fi inclusive sau exclusive. 
Cert este că nu există un sistem electoral perfect.

Orice sistem electoral are la bază 3 componente și anume: structura buletinului 
de vot, formula electorală și magnitudinea circumscripțiilor (vezi diagrama nr.2).
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Diagrama nr. 2 Componentele sistemului electoral 

Tipologia clasică a sistemelor electorale deosebește trei familii mari de sisteme 
electorale, şi anume: sisteme majoritare, proporțional reprezentative şi mixte (vezi 
diagrama nr. 36). În cadrul fiecărei familii există mai multe sisteme electorale.

Diagrama nr.3 Clasificarea sistemelor electorale

Sistemele majoritare sunt cele mai răspândite și se bazează pe competiție indi-
viduală. Ele presupun că pentru a fi ales un/o candidat/-ă trebuie să obţină majori-
tatea voturilor alegătorilor din circumscripţia electorală disputată sau din întreaga 
ţară, în cazul în care a fost creată o singură circumscripţie. Formele acestuia - scru-
tinul majoritar uninominal şi scrutinul majoritar de listă (plurinominal) - pot fi orga-
nizate cu unul sau două tururi de scrutin.

În Republica Moldova, folosim scrutinul în două tururi – un tip de sis-
tem majoritar – pentru alegerea Președintelui țării și a primarilor.

6   Materialele modulului BRIDGE 2016 AEC, IDEA, IFES, UNEAD, PNUD V3, Sisteme electorale.

 Structura buletinului de 
vot

• cum își exprimă 
opțiunea alegătorii/-
oarele (pentru un/o 
candidat/-ă sau pentru 
mai mulți sau poate or-
dona candidații/-tele)

Formula electorală 

• cum voturile sunt 
transformate în man-
date sau ce condiții 
trebuie îndeplinite 
pentru a obține un 
mandat

Magnitudinea 
circumscripțiilor

• câți/câte 
reprezentanți/-te 
vor fi aleși/-se într-o 
circumscripție
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Tabelul nr. 2 Avantaje și dezavantaje ale sistemelor majoritare7

Plusuri ale sistemelor majoritare
+

Minusuri ale sistemelor majoritare 
-

Simplitatea votării şi anunţării rezultatelor - 
câştigă cel/cea care a obţinut cele mai multe 
voturi.

Nu reprezintă corect partidele.

Posibilitatea unei mai bune cunoașteri a 
candidaților/-telor de către electorat – se 
creează o relaţie directă între reprezentant/-
ă şi alegător/-oare.

Marginalizează sau chiar înlătură 
partidele mici, favorizând maxim 
două partide.

Diminuarea influenţei partidelor în desem-
narea candidaţilor/-telor – câştigă candida-
tul/-a cu cea mai puternică şi carismatică 
personalitate.

Poate genera manipularea numă-
rului de alegători/-oare dintr-o cir-
cumscripţie uninominală, indice 
determinant pentru rezultatele ale-
gerilor.

Asigurarea stabilităţii sistemului politic – 
pentru a obţine mandate prin acest sistem 
este nevoie de cât mai multe voturi şi nu de 
blocuri sau alianţe de partide.

Un număr semnificativ de voturi se 
pierde. Pot exista și situaţii când o 
formaţiune politică sau un/o candi-
dat/-ă obţine majoritatea mandate-
lor, deşi ea/el nu reprezintă decât o 
mică parte din electorat.

Sistemul creează o majoritate parlamentară 
capabilă să susțină un guvern stabil.

Sistemele electorale proporţional reprezentative prevăd că mandatele se îm-
part candidaţilor/-telor proporţional cu voturile obţinute în alegeri, astfel încât exis-
tă un raport direct proporţional între mandatele obţinute de fiecare partid politic în 
parte şi voturile pe care electoratul le-a dat acestor partide8. Problema cea mai im-
portantă a reprezentării proporţionale este modul de atribuire a mandatelor, care 
se realizează în mai multe etape.

În Republica Moldova folosim sistemul proporțional reprezentativ pe 
listă de partid pentru alegerea consilierilor/-elor în consiliile munici-
pale/orășenești, comunale/sătești. În acest caz mandatele se atribuie 
prin metoda numită Victor d’Hondt (vezi compartimentul „Atribuirea 
mandatelor în consiliile locale” pentru detalii). La alegerile locale nu 
există un prag electoral explicit.

7  Gheorghe Iancu, Gheorghe Glăvan, Sistemul electoral. Editura: All Beck, București, 
2005, p. 29.

8 Adrian Sorescu (coord.), 25+2 modele  electorale. I. Sisteme electorale, Asociaţia 
ProDemocraţia. Bucureşti, 2006, p.7.
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Tabelul nr. 3 Avantaje și dezavantaje ale sistemelor proporțional reprezentative

Plusuri ale sistemelor majoritare
+

Minusuri ale sistemelor majoritare
-

Echitatea – în organele de stat sunt re-
prezentate și interesele majorității, și 
cele ale minorității. 

Depersonalizarea listelor de partid3 - ale-
gătorii/-oarele votează pentru listele în-
tocmite de partide, cu alte cuvinte pentru 
partid și nu pentru candidați/-te concret 
determinați/-te.

Caracterul programatic – în efectuarea 
alegerii, electoratul ține cont de pro-
gramul politic propus de concurent/-ă 
și nu de personalitatea celui/celei care 
candidează.

Ruperea legăturii dintre aleși/-se și alegă-
tori/-oare.

Existența unor praguri electorale, ca 
modalități de canalizare a eforturilor 
partidelor politice.

Instabilitatea politică a parlamentelor 
astfel formate cauzată de fragmentarea 
politică în interiorul lor. 

Sistemul favorizează implicarea femei-
lor în politică.

Modalitatea de atribuire a resturilor elec-
torale poate duce la erori și contestații a 
rezultatelor scrutinului.

Sistemele electorale mix-
te îmbină avantajele siste-
mului majoritar și ale celui 
proporțional reprezentativ, 
diminuând totodată deza-
vantajele ambelor sisteme. 
Proporția în care apar siste-
mele prezentate anterior di-
feră de la o țară la alta.

Sursa: Schemă preluată din 
publicația Comisiei Electorale 
Centrale, Democrația contea-
ză – participă! Ghid informa-
tiv electoral. Alegerile parla-
mentare, Chișinău, 2018.

Diagrama nr. 4 Sistemul 
electoral mixt
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Alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019 se 
vor desfășura în premieră în baza unui sistem electoral mixt para-
lel: 50 de deputați/-te vor fi aleși/-se conform sistemului reprezentării 
proporționale pe liste închise de partid, iar 51 de deputați/-te – con-
form sistemului majorității relative.

1.3. Finanțarea publică a partidelor politice

Subvențiile de la bugetul de stat se calculează și distribuie partidelor politice de 
către Comisia Electorală Centrală. Cuantumul alocaţiilor pentru acest scop nu poate 
depăși 0,2% din veniturile bugetului de stat și se aprobă în legea bugetară anuală.

Criterii de 
distribuție a 
subvențiilor 
de stat în-
cepând cu 
01.01.2019

art. 27, Legea 
privind parti-
dele politice

40% – partidelor politice proporțional cu performanțele obținute 
în alegerile parlamentare 
40% – partidelor politice proporțional cu performanțele obținute 
în alegerile locale generale
10% – partidelor politice care respectă cota de cel puțin 40% de 
candidați femei din numărul total al candidaților înaintați în toate 
circumscripțiile uninominale în alegerile parlamentare 
5% – partidelor politice proporțional cu numărul de femei alese 
efectiv în funcția de deputat în Parlament pe circumscripții unino-
minale
5% – partidelor politice proporțional cu numărul de tineri aleși 
efectiv în cadrul alegerilor parlamentare și al celor locale generale

Surse de finanţare a 
partidelor politice 

Private 

Publice 

cotizaţiile de membru de par-
tid

donaţiile, inclusiv cele colec-
tate în cadrul manifestărilor de 
agrement, culturale, sportive 
sau altor manifestări de masă 
organizate de partid

alte venituri legal obţinute din 
activitate editorială, activitate 
legată nemijlocit de adminis-
trarea proprietăţii sale, precum 
şi alte activităţi ce aduc veni-
turi pentru nevoile partidului

subvenţiile de la bugetul de 
stat
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Rezumând, legislația de care ne conducem în demersul electoral este:
• Constituția RM
• Codul electoral al RM
• Legea privind partidele politice
• Legea privind administrația publică locală
• Legea privind statutul alesului local

Resursele online utile pentru documentare:
• cec.md
• cicde.md
• e-learning.cicde.md
• alegeri.md

1.4. Statistici relevante și demersul de gen în politică
Actualmente, ponderea femeilor în funcții de decizii și la nivel central, și la nivel 

local este sub 20%.

Diagrama nr. 5 Ponderea femeilor în APC și APL, 2017

Pe lângă reprezentarea scăzută a femeilor la toate nivelurile decizionale și atitu-
dinea patriarhală, în special stereotipurile legate de participarea femeilor în viața 
politică, există și alte realități, de care trebuie să ținem cont, deoarece ele reflectă 
inegalități de gen în domeniul economic, social și cultural. Ne referim la faptul că:
	salariul mediu al femeilor constituie 76,1% din salariul mediu al bărbaților;
	cele mai prost plătite sectoare ale economiei sunt dominate de femei (agri-

cultura, educația, industria ușoară, asistența socială ș.a.);
	afacerile conduse şi iniţiate de femei indică o rată scăzută a acestora;
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	participarea femeilor pe piaţa forţei de muncă extrem de mică (37,1 în Mol-
dova comparativ cu media EU de 62,4% în anul 2015);

	femeile constituie majoritatea victimelor violenţei domestice, 60% au rapor-
tat cel puţin o formă de manifestare a violenţei psihologice, fiecare a doua 
a confirmat că a fost supusă unui control cu caracter de izolare socială din 
partea soţului, manifestat cel mai des prin insistenţa de a şti unde se află sau 
apariţia furiei în momentul când vorbeşte, în special, cu un alt bărbat;

	femeile continuă să îşi asume responsabilitatea majoră pentru creşterea co-
piilor (doar 4% concedii paternale luate de bărbați) ș.a.

În 2017 s-au modificat mai multe acte legislative9 pentru a asigura o reprezen-
tare egală a ambelor genuri în cadrul formațiunilor politice, pe liste electorale și în 
guvern.

Diagrama nr. 6 Prevederi legale actuale pentru asigurarea echilibrului de gen

Demersul care ar asigura echilibrul de gen și implicit o mai bună reprezentare a 
femeilor în politică pentru a depăși „singurătatea civică și politică a Maricicăi”, vor-
ba militantei pentru drepturile și oportunitățile femeilor, prof. univ. Mihaela Miroiu, 
prevede:
	capacitatea femeilor de a intra pe scena politică

– decizia de a intra în politică (educaţie de gen partenerială, ambiţiile per-
sonale şi valorificare de oportunităţi reglementate)

– consolidarea organizaţiilor de femei politice/apolitice (creşterea resurse-
lor de leadership la nivelul populaţiei şi propunerea efectivă de lideri de 
opinie scenei publice)

9  Cf.: Legea nr. 71 din 1404.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
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	oportunitatea acestora de a fi desemnate în structuri politice de decizie, pe 
liste electorale
– asigurarea transparenţei procesului de nominalizare&selectare a candi-

daţilor/-telor
– rolul media care poate aduce în agenda publică validitatea deciziei in-

terne a partidelor politice şi oportunitatea criteriilor utilizate de forurile 
interne pentru nominalizarea candidaţilor/-telor pentru diferitele poziţii 
decizionale

	şansa femeilor a fi votate
– competenţe, rezultate profesionale în spate (meritocratism).

A fi femeie în politică înseamnă/implică:
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II. Ai decis să candidezi!? Stimulente interne 
și externe: atu-urile personale și profesionale, 

familia, echipa
„Dacă nu ești întru totul sigură pe tine și nu ești complet sigură de direcția în 

care te îndrepți, te descurajezi foarte repede. Trebuie să nu-ți pese deloc de păre-
rea altora... Nu poți să devii lider într-o țară, dacă nu treci prin rolurile neplăcute 

ale politicii. Și poate fi neplăcut. Ba chiar îngrozitor.”
(Eugenia Charles, prim-ministră (1980-1995), Republica Dominicană))

Inițiativa de a candida la o funcție politică este una foarte importantă. Aceasta 
presupune, pe de o parte, asumarea unui angajament public de a contribui la forma-
rea politicilor în comunitatea și în țara ta. Pe de altă parte, trebuie să ai cunoștințe 
necesare, aptitudini de conducere și desigur încredere. Totodată, fii pregătită men-
tal și emoțional pentru acest exercițiu, reflectează asupra avantajelor și dezavanta-
jelor, discută cu cei apropiați despre decizia de a candida.

2.1 Convinge-te că ești gata să candidezi!
Pe lângă cunoașterea legislației privind desfășurarea campaniei electorale, tre-

buie luate în considerare barierele neoficiale care împiedică femeile atât de la noi, 
cât și din alte țări să candideze la funcții și să câștige.

● Familie – cursul normal al vieții familiei tale va fi perturbat. Când te implici în 
politică, personalul devine politic. Puțin în viața ta sau în viața membrilor fa-
miliei tale va mai fi privat. Cel mai bun mod de a gestiona această problemă 
este să fii pregătită. Fii realistă cu privire la schimbările care vor avea loc în 
mediul tău privat.

● Procesele partidului politic – deși partidele politice au norme scrise, adesea 
există și un set de reguli nescrise care guvernează luarea deciziilor în jurul 
campaniilor. Aceste reguli nescrise pot determina numele cui și pe ce loc va 
apărea pe lista candidaților, precum și cine va primi sprijin din partea parti-
dului (cum ar fi finanțarea, vizibilitatea, oportunitatea de a vorbi la eveni-
mente, apariția pe postere sau pe alte materiale tipărite). Dacă organizarea 
internă a unui partid este slabă și regulile de recrutare nu sunt clare, deciziile 
tind să fie luate de un cerc restrâns, format, de obicei, din bărbați.

● Timpul – pretendenții la funcțiile politice trebuie să înțeleagă că femeile care 
candidează la funcții în întreaga lume cu greu găsesc timp pentru campaniile 
lor. Adesea, femeile au în sarcină cea mai mare parte din muncă casnică, 
inclusiv gătitul, făcutul curățeniei și îngrijirea copiilor și bătrânilor. În plus, 
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multe femei au și un serviciu în sectorul formal sau informal pentru a putea 
acoperi cheltuielile familiei. Candidarea la o funcție electivă adaugă o „a tre-
ia tură” în viața multor candidate.

● Norme sociale – în majoritatea țărilor există femei care se ocupă de con-
ducere și de poziții politice. Totuși, sondajele publice arată adesea că mulți 
bărbați și femei nu cred că este potrivit ca femeile să aibă aceste funcții.

● Violența – violența pe bază de gen este o realitate în toate țările. Ea poate lua 
multe forme. Dacă ai decis să candidezi, trebuie să înțelegi că violența există 
și în politică, incluzând intimidarea alegătorilor și atacuri fizice flagrante îm-
potriva femeilor candidate. Politica poate fi percepută ca o carieră însoțită 
de anumite riscuri, dar violența față de femei în politică este ceva specific, 
care vizează femeile din cauza sexului lor.

● Intersecționalitate – la fel ca în viața din afara politicii, dacă o persoană este 
marginalizată din cauza vârstei, etniei, religiei, nivelului de educație, sta-
tutului economic, capacităților sau altor caracteristici, ea se va confrunta 
cu dificultăți mai mari ca și candidată. Este important de cunoscut aceste 
dificultăți suplimentare pentru a le contracara din timp.

2.2. Leadership personal și politic
Nu poţi intra în campania electorala fără o discuţie prealabilă cu familia (soţ, 

copii, fraţi, surori şi părinţi) despre implicaţiile care pot apărea pe parcursul campa-
niei, precum și ulterior. Să nu uităm că orice aspect din viaţa intimă a familiei poate 
fi speculat de către oponenţi şi de mass-media.

Un acord şi o susţinenre morală din partea tuturor membrilor asigură atât con-
fortul psihic, cât şi cel moral. Înainte de a intra în campania electorala, încearcă să 
convingi cât mai mulţi membri ai familiei să se implice activ în scrutin.

Nu uita, în timpul campaniei electorale apar mulţi prieteni sau duşmani. Mulţi 
dintre aceștia se vor oferi să-ți dea o mână de ajutor, o sumedenie dintre ei sunt, 
însă, „prieteni de circumstanţă”.

În final vei rămâne cu propria familie, locul în care se vor consuma cele mai plăcute 
momente ale victoriei sau – în caz de eșec – cele mai amare zile. Nimeni nu poate fi 
mai apropiat decât propria familie, de aceea pe ea trebuie să contezi din plin!

Răspunde la întrebările de mai jos, ca să vezi dacă ești pregătită să te implici 
în competiția electorală

	De ce aspiri la o funcție politică? Este vreo problemă locală care te-a impul-
sionat să treci la acțiune? Ești îngrijorată de direcția în care o ia țara/comuni-
tatea?

Înțelegerea propriilor motivații te va ajuta să decizi dacă viața politică este po-
trivită pentru tine și să îți definești candidatura și mesajul pe măsură desfășurării 
campaniei.
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	Cu ce experiență vii? Aspiri la o funcție care reprezintă cea mai potrivită 
oportunitate politică și este cea mai relevantă pentru abilitățile și preocupă-
rile tale ideologice?

Capacitatea de a-ți formula calificarea este primul pas în elaborarea unui mesaj 
clar și convingător și în clarificarea relevanței candidaturii tale pentru alegători/-
oare.
	Care sunt punctele tale forte și slabe? Cât de mulţi oameni te cunosc?
Ce crezi despre o eventuală apariţie în public? Cum te-ar privi oamenii? Ce păre-

re și impresie au oamenii despre tine?

	Ce aspecte ale unei campanii îți plac și ce aspecte detești?

	Ai un mesaj convingător, dar te temi să vorbești în public?
Examinează și evaluează avantajele și dezavantajele candidaturii tale și ia de-

cizii la o etapă timpurie, când ele te pot ajuta să-ți valorifici punctele forte, să-ți 
depășești slăbiciunile.
	 Ești pregătită?
O evaluare atentă a circumstanțelor tale personale te pot ajuta să deduci dacă 

decizia și momentul sunt potrivite pentru tine. Ia în considerare următoarele:
•	 Familia susține decizia ta de a candida la alegeri? îți poate ea oferi ajutor? În 

ce măsura este aceasta decisă să te susţină și să preia unele din atribuţiile 
tale?

•	 Ești pregătită să faci publică viaţa personală și cea de familie?
•	 Ce secrete ai în trecut? Ce se ascunde după cortina acestuia: evaziuni fis-

cale, reputaţie de cetăţeancă pasivă care nu a participat la toate alegerile, 
antecedente penale, concedieri de la serviciu, divorţ scandalos, acţiuni de 
hărţuire sexuală, absenteism, aroganţă, folosirea drogurilor, probleme grave 
de sănătate etc.?

•	 Ai CV-ul reactualizat?
•	 Ai posibilitatea să-ți ei concediu la locul de muncă?
•	 Ai o stare bună de sănătate fizică?
•	 Ai o înțelegere realistă a costului pe care va trebui să-l plătești pentru a 

obține victorie și ești dispusă să-ți asumi angajamentul necesar?

Atenţie! CV-ul este o expunere pe o pagină sau două a „biografiei dvs. de mun-
că”, a datelor despre studiile obţinute, precum şi despre calificarea şi deprinderile 
necesare pentru exercitarea funcţiei publice la care pretindeţi. Principala destinaţie 
a CV-ului este de a oferi electoratului/angajatorului potenţial o modalitate comodă 
şi eficientă de a determina rapid dacă, în general, are rost să mai continue discuţia 
cu dvs., să vă acorde sprijin in campanie sau să vă dea votul. (vezi Anexa 1)

	Examinează resursele externe pe care le ai la dispoziție:
•	 Ai o bază financiară? Ai economii personale?
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•	 Pe cine ai putea implica în grupul tău informal de consilieri/-e sau „cabinet 
de campanie”?

•	 Ești dispusă să apelezi la prieteni și familia după ajutor și bani? Știi cum să o 
faci?

•	 Ai puterea de a convinge?
•	 Ai mobilizat vreodată oameni sau voluntari pentru a lucra la un proiect sau o 

cauză?
•	 Poți distribui atribuţii și sarcini în echipă?
•	 Ce persoane-cheie sau asociații-cheie cunoști că ar putea să te ajute?
•	 Ai alianțe cu alte femei și bărbați din partidul tău politic care te pot sprijini? 

(vezi și Anexa 2)

2.3. Desemnarea, depunerea candidaturilor și înregistrarea candidaților/-telor la 
alegerile locale generale

Reține! Orice persoană poate candida la funcția de primar/-ă dacă are 25 de 
ani împliniți inclusiv în ziua alegerilor și este cetățean/-ă al/a Republicii Moldova cu 
drept de vot. Pentru a candida la funcția de consilier/-ă în consiliul local, trebuie să 
ai vârsta de 18 ani.

O persoană poate candida pentru funcţia de 
consilier/-ă atât în consiliul unităţii adminis-
trativ-teritoriale de nivelul întâi a Republicii 
Moldova (sat, comună, oraș), cât şi în consi-
liul unităţii administrativ-teritoriale de nive-
lul doi (raion/municipiu). O persoană poate candida şi la funcţia de 
primar/-ă, şi la funcţia de consilier/-ă local/-ă, dar nu poate candida la 
aceste funcţii în mai multe circumscripţii electorale de acelaşi nivel10.

Atât pentru funcția de primar/-ă, cât și pentru cea de consilier/-ă poți candida 
din partea unui partid politic/bloc electoral sau în mod independent. În cazul în 
care decizi să fii candidat/-ă independent/-ă, va trebui să colectezi personal sau 
prin persoane împuternicite, un anumit număr de semnături pe liste de subscripție 
conform Diagramei nr. 7.11

10  Articolul 137 alin.(5) Cod electoral. 
11  Elaborată în baza prevederilor articolul 138 alin.(1) Cod electoral.

Mandatul aleșilor 
locali este de 4 ani
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Diagrama nr. 7 Condiții pentru înregistrarea în calitate de candidat/-ă indepen-
dent/-ă la alegerile locale

Atenție! Colectează sem-
năturile doar pe listele de 
subscripție primite de la 
consiliul de circumscripție.

2 la sută din numărul alegătorilor/-oarelor din circumscripţia respectivă, îm-
părţit la numărul de mandate pentru consiliul respectiv, dar nu mai puţin de 50 de 
persoane

Exemplu 1: or.Dondușeni are 7935 de alegători/-oare înscriși/-se în liste-
le electorale de bază și 17 consilieri/-re în consiliul orășenesc. 1) Calculăm 2%: 
7935*2/100=158,7 

2) Împărțim acest rezultat la numărul de mandate din consiliu: 158,7/17=9,33 
Deoarece numărul obținut după împărțire este 9,33, candidatul/-a independent/-
ă, pentru a fi înregistrat/-ă în cursa electorală, trebuie să fie susţinut(-ă), prin sem-
nături, de cel puţin 50 de persoane.

Exemplu 2: raionul Orhei are 100735 de alegători/-oare înscriși/-se în liste-
le electorale de bază și 35 de consilieri/-re în consiliul raional.  1) calculăm 2%: 
100735*2/100= 2014,7

2) Împărțim acest rezultat la numărul de mandate în consiliu: 2014,7/35= 57,56 
Persoana care dorește să fie înregistrată în cursa electorală în calitate de candi-
dat/-ă independent/-ă la funcția de consilier/-ă raional/-ă Orhei trebuie să fie sus-
ţinută, prin semnături, de cel puţin 58 de persoane. 

Primar/-ă

5 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţie, dar nu mai puţin de 150 de 
persoane şi nu mai mult de 10000 de persoane.

Exemplu: or.Dondușeni are 7935 de alegători/-oare înscriși/-se în listele electo-
rale de bază. Calculăm 5%: 7935*5/100= 396,75 Persoana care dorește să fie înre-
gistrată în cursa electorală în calitate de candidat/-ă independent/-ă la funcția de 
primar/-ă- al/a or. Dondușeni trebuie să fie susţinută, prin semnături, de cel puţin 
397 de persoane.

Consilier/-ă

Cetățean/-ă RM
Cu drept de vot
25 ani

Cetățean/-ă RM
Drept de vot
18 ani
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Dacă o persoană candidează la 
funcţia de consilier/-ă atât în consi-
liul unităţii administrativ-teritoriale 
de nivelul întâi (sat, comună, oraș), 
cât şi în consiliul unităţii adminis-
trativ-teritoriale de nivelul al doilea 
(raion, municipiu) sau atât la funcţia 
de primar/-ă, cât şi la funcţia de consilier/-ă într-o singură circumscripţie electorală, 
listele de subscripţie se întocmesc separat.

Alegătorii/-oarele pot susţine prin semnătură numai un/o singur/-ă candidat/-ă 
în cadrul unui tip de scrutin. Dacă candidați la mai multe funcții concomitent, alegă-
torul/-oarea vă poate susține la toate. Dacă alegătorul/-oarea a susţinut mai mulţi 
candidaţi, se consideră valabilă semnătura aplicată prima conform datei din lista de 
subscripţie, iar celelalte semnături nu vor fi valabile.

În listele de colectare a semnăturilor se indică următoarele date despre tine ca 
și candidată la alegeri:
	Numele şi prenumele;
	Anul naşterii;
	Profesia (ocupația);
	Funcţia;
	Locul de muncă;
	Domiciliul şi apartenenţa politică a candidatului/-tei;
	Numele şi prenumele persoanei care colectează semnăturile.

Lista de colectare a semnăturilor (lista de subscripție) trebuie sa conțină numai 
semnături ale susţinătorilor care domiciliază într-o singură localitate!

În lista de colectare a semnăturilor, susţinătorul/-oarea candidaturii tale tre-
buie sa indice:
	Numărul curent;
	Numele şi prenumele;
	Anul naşterii;
	Domiciliul;
	Seria şi numărul actului de identitate;
	Data la care semnează în listă;
	Semnătura acestuia/acesteia.

Persoana care colectează semnăturile alegătorilor/-oarelor semnează fiecare 
foaie din listele de colectare a semnăturilor, atestând faptul că semnăturile au fost 
colectate de el/ea personal şi că el/ea confirmă autenticitatea semnatarilor. După 
primirea listelor de colectare a semnăturilor, organul electoral respectiv începe veri-
ficarea autenticităţii semnăturilor de pe liste, dreptul de vot al persoanelor înscrise 

Numărul consilierilor este stabilit în 
Legea privind administrația publică locală 
și poate varia între 9 și 43 de persoane în 
funcție de numărul de locuitori. Excepție 
face consiliul municipal Chișinău care are 
51 de consilieri/-e.



2�

în liste, adresa domiciliului acestora.
Rigorile ce trebuie respectate la colectarea semnăturilor sunt stipulate în Regu-

lamentul privind privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de 
subscripţie, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730 din 3 iulie 
201812.

Daca ai de gând să participi la alegeri în calitate de candidată independentă, 
atunci pentru a fi aleasă în consiliul local trebuie sa fii susţinută, prin colectarea 
semnăturilor, de 2 la sută din numărul alegătorilor/-oarelor din circumscripţia re-
spectivă, împărţit la numărul de mandate pentru consiliul respectiv, dar nu mai pu-
ţin de 50 de persoane. Pentru a fi aleasă primară, trebuie sa fii susținută de 5 la sută 
din numărul alegătorilor din circumscripţie, dar nu mai puţin de 150 de persoane şi 
nu mai mult de 10000 de persoane.

Listă de verificare pentru înregistrare în cursa electorală
	Decide la ce funcție/ funcții vrei să candidezi;
	Decide dacă vei candida independentă sau din partea vreunui partid politic 

sau bloc electoral. În acest ultim caz, stabilește legăturile necesare cu res-
ponsabilii/-ele partidului/blocului preferat. Ei te vor ghida ulterior în pregăti-
rea setului de acte necesare înscrierii;

	Studiază articolul 49 din Codul electoral, precum și cerințele pentru depune-
rea candidaturilor în cadrul alegerilor locale generale, elaborate de CEC îna-
inte de fiecare 
scrutin și pla-
sate pe www.
cec.md în me-
niul ALEGERI ȘI 
R E F E R E N D U -
MURI, subme-
niul Alegeri lo-
cale generale;

	Fă-ți o listă a 
actelor necesa-
re de inclus în 
dosar și plani-
fică de unde le 
vei obține;

	Identifică orga-
nul electoral la 
care trebuie să 
depui dosarul;

12 http://cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamente/Regulament%20privind%20modu
l%20de%20%C3%AEntocmire%2C%20prezentare%20si%20verificare%20a%20listel
or%20de%20subscriptie.pdf
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	Solicită, dacă este cazul, listele de subscripție de la organul electoral și colec-
tează semnături;

	Asigură-te că ai toate actele și depune personal dosarul la consiliul de 
circumscripție;

	Consiliul electoral de circumscripție efectuează înregistrarea sau refuză înre-
gistrarea candidaților desemnați în decursul a 7 zile de la data primirii acte-
lor;

	Vei fi inclus/-ă în buletinul de vot în ordinea stabilită prin tragere la sorți în 
ziua în care ai depus dosarul de înregistrare. 

Daca candidezi pentru alegerile locale, desemnarea candidaturilor se efectuează 
după constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor electorale de circumscrip-
ţie.

Pentru înregistrarea ta în calitate de candidată, trebuie să prezinți consiliilor 
electorale de circumscripţie următoarele documente:

	Procesul-verbal al şedinţei organului central sau teritorial al partidului, a al-
tei organizaţii social-politice privind desemnarea ta ca și candidată;

	Listele de colectare a semnăturilor cu numărul suficient de semnături ale 
susţinătorilor/-oarelor candidatei independente;

	Datele biografice ale candidatei;
	Declaraţia candidatei privind consimțământul ei de a candida la funcţia pen-

tru care a fost desemnată conţinând şi declaraţia pe propria răspundere des-
pre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;

	Declaraţia candidatei privind averea imobiliară, depunerile bancare, hârtiile 
de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani prece-
denţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor veni-
turi, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobândă, din 
darea în arendă a proprietăţii etc.;

	certificatul de integritate, eliberat de către Autoritatea Naţională de Integri-
tate, care va cuprinde următoarele informaţii despre candidată:
– existenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de a candida sau ocupa funcţii 

publice;
– informaţii cu privire la existenţa/inexistenţa actelor de constatare răma-

se definitive referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor perso-
nale, la stările de incompatibilitate şi la confiscarea averii nejustificate, 
acte care nu sînt prescrise;

	Declaraţia candidatei pentru funcţia de primară privind abandonarea, pe 
termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primară, în ca-
zul în care persoana dată este aleasă şi validată;

	Declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor 
ocupate anterior - pentru miniştrii, conducătorii autorităţilor publice central, 
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preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor, primarii şi viceprimarii, pretorii şi vi-
cepretorii.

	Simbolul electoral în variantă electronică şi pe hârtie;
	Copia de pe actul de identitate al candidatului/-ei.

Aceste documente se prezintă după constituirea consiliilor electorale de 
circumscripție respective până cel târziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor.
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III. Planul campaniei: punct țintit -punct ochit!

3.1. Strategia campaniei electorale

Succesul unei campanii electorale depinde de viziunea strategică!
Orice concurent/-ă electoral/-ă trebuie să aibă o strategie electorală bine pusă la 

punct, cu care va merge în campanie! Strategia campaniei electorale nu este nimic 
altceva decât ansamblul măsurilor și acţiunilor pe care urmează să le întreprinzi pe 
parcursul campaniei electorale, pentru a câștiga alegerile. Puneţi următoarele între-
bări: ce urmează să fac, când și de câţi bani am nevoie?

De ce este important să ai o strategie electorală clară și bine pusă la punct? 
Pentru că acest lucru stabilește anumite așteptări de la echipa cu care vei lucra pe 
parcursul campaniei electorale, permite tuturor membrilor din echipa ta să fie pe 
aceeași lungime de undă și să se focuseze pe aceleași priorităţi și scopuri.

Nu subestima electoratul! Este o iluzie să-l consideraţi neinformat, deoarece 
acesta are capacitatea de a judeca, de a analiza uneori chiar mai bine decât oame-
nii politici. A elabora mesaje simpliste sau a utiliza tehnici aparent sofisticate, dar 
sesizate de către mulţi alegători/-oare este o grava greşeală. Publicul se va simţi 
subapreciat şi manipulat.

Trebuie să ai, aşadar, o STRATEGIE, mai precis un ansamblu de acţiuni coordona-
te, al căror scop este acela de a asigura victoria în alegeri. Este uimitor câte campanii 
au eșuat pentru că cei implicaţi nu s-au gândit, mai întâi, să-şi facă un „plan de acţi-
une”. Sunt câteva întrebări la care trebuie să avem răspunsuri de la bun început:

– Ce vrem să obţinem?
– În cât timp?
– Cu ce mijloace?
– Cu ce eforturi?
– Care sunt resursele?
– Care sunt obstacolele?
Ulterior, concentrează-te pe următoarele aspecte:
– Cui ne adresam?
– Ce ar trebui să le spunem?
– Cum transmitem mesajul?
Nu este simplu! Dar este singura cale eficientă pentru ca mesajul cel mai potrivit 

să ajungă la persoanele cele mai potrivite şi în modul cel mai adecvat. Startul se dă 
acum! Nimic nu se face la întâmplare!
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3.2. Etapele clasice ale unei campanii electorale

Etapa I - Cercetarea mediului politic. Mediul politic stabileşte oportunităţile, pro-
blemele şi ameninţările cărora trebuie să le facă faţă un/o candidat/-ă.

Etapa II - Analiza situaţiei interne şi externe a candidatului/-tei - punctele sale 
tari şi punctele slabe, identificarea oportunităţilor, precum şi ameninţările.

Punctele tari: scorul bun în sondajele de opinie; reputaţia bună a liderului/liderei 
formațiunii politice; numărul mare de membri/-e; prezenţa activă şi abilităţile în 
viaţa economică, experienţa profesională și cea politică.

Punctele slabe ar fi: lipsa de popularitate în zonă, în oraşele mari şi printre per-
soanele cu studii superioare; existenţa unor purtători de imagine cu coeficient ne-
gativ; lipsa unei experienţe politice.

Etapa III - Marketing strategic. Succesul tău în campanie va depinde de analiza 
minuțioasă a:

I) specificului circumscripției electorale în care vei candida și contextului politic; 
II) a profilului alegătorilor/-toarelor; III) a profilului oponenților/-telor electorali/-e.

Așadar, trebuie să cunoști:

I. Circumscripția electorală
– Cât de mare este circumscripția dumneavoastră electorală.
– Harta circumscripției.
– Numărul populației cu drept de vot.
– Nivelul aproximativ al sprijinului pentru partidele politice din circumscripție 

conform rezultatelor alegerilor anterioare.
– Liderii/-ele politici, civici și de afaceri importanți/-te din circumscripție.
– Actorii politici importanți din afara circumscripției care joacă un rol important.

II. Profilului alegătorilor/alegătoarelor
– Profilul electoratului: structura demografică; nivelurile de venit; nivelul de stu-

dii; profesiile acestuia; etnia; religiile; vârstele.
– Problemele importante pentru alegători/-oare.
– Ce motivează cetățenii să voteze.
– Ce cred alegătorii/-oarele despre partidele politice.
– Potențialii dumneavoastră susținători în satul, comuna, raionul, municipiul în 

care candidați.
III. Profilului oponenților/oponentelor electorali/-e

– Cine a candidat pentru această funcție în alegerile anterioare.
– Cine și cum a votat în alegerile anterioare pentru funcția la care candidați.
– Care este profilul adversarilor/-elor dumneavoastră electorali/-e (avantajele și 

dezavantajele acestora).
– Prin ce sunteți mai bună decât potențialii/-ele oponenți/oponente.
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Etapa IV - Stabilirea obiectivelor şi a strategiei de campanie. Candidata trebuie 
să îşi dezvolte o imagine, un concept legat de probleme şi de tipul de politică, un 
set de mesaje, precum şi mijloacele de comunicare a acestora. Trebuie să te iden-
tifici cu uşurinţă în raport cu ceilalţi oponenţi. Creează-ţi un simbol electoral (semn 
electoral distinctiv).

DETALII DE ORGANIZARE A UNEI CAMPANII

PLANIFICĂ ACŢIUNILE ÎN TIMP! ELABOREAZĂ CALENDARUL DE CAMPANIE CU 
TOATE ACTIVITĂŢILE INCLUSE, ZI ŞI ORĂ, ŢINÂND CONT DE SĂRBĂTORILE RELIGIOA-
SE ŞI OCUPAŢIILE OAMENILOR DIN LOCALITATE.

Stabilește un OBIECTIV CLAR PENTRU TINE ȘI ECHIPA TA! Ghidează-te de acest 
obiectiv pe tot parcursul campaniei electorale. Vizualizează rezultatele campaniei! 
Stabilește-ţi priorităţile!

Nu uita! Desfăşurarea unei campanii electorale eficiente, care să conducă la 
atingerea obiectivelor stabilite, presupune o bună pregătire, organizare şi un con-
trol permanent pe tot parcursul desfăşurării ei.
	Stabilește nivelul superior managerial al echipei de campanie (directorii/di-

rectoarele de departamente)
	Inventariază resursele disponibile! Acestea sunt:

– Financiare (donaţii, sponsorizări, alte sume alocate);
– Materiale (sediu de campanie, mobilier, steaguri, banere, afişe, hârtie, 

consumabile, maşini);
– Tehnice (calculatoare, imprimante, faxuri, telefoane, copiatoare, camere 

de luat vederi, instalaţii de sonorizare etc.);
– Umane (membri/-e, simpatizanți/-te, personal angajat).
– Analizează proiectul de campanie şi testează mesajul, afişul, clipul elec-

toral prin organizarea unor focus-grupuri şi interviuri individuale!

Etapa V - Comunicarea, distribuţia şi planul de organizare. Candidata trebuie să 
identifice cele mai eficiente modalităţi prin care poate aloca resurse pentru organi-
zare (fonduri, sponsorizări, voluntari).

Etapa VI - Categoriile de public ţintă ale candidatei. Aceasta trebuie să îşi atingă 
categoriile de public ţintă şi să îşi impună imaginea prin utilizarea mass-media şi 
a publicităţii electorale, măsurabilă prin numărul de apariţii la ştiri şi numărul de 
spoturi electorale difuzate. Candidata şi organizatorii campaniei sale trebuie să se 
focalizeze pe atragerea de noi segmente de public.

Victoria ta în campania electorală va depinde şi de cât de bine ai identificat GRU-
PUL ELECTORAL ŢINTĂ:

– electoratul urban;
– tinerii/-ele alegători/-oare;
– pensionarii/-ele;
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– minorităţile etnice;
– studenţii/-ele;
– tinerii care votează pentru prima dată;
– femei cu vârste între 25 şi 40 de ani;
– armata etc.  
Nu uita că a convinge un lider de opinie poate însemna influențarea grupului din 

care face parte!
Identifică şcolile, bisericile, agenţii economici, alte persoane cu influență în lo-

calitatea respectivă, precum şi orice altă instituţie publică sau privată din localitate. 
Te vei întâlni la un moment dat cu aceşti alegători/-oare şi trebuie să fii gata să 
răspunzi oricăror provocări sau întrebări. Informează-te despre nivelul de educaţie 
a persoanelor cu care te întâlneşti, profesia şi ocupaţia acestora, religia pe care o 
împărtăşesc şi probleme cu care se confruntă etc.

3.3. Conturarea profilului și elaborarea mesajului

Procesul de formulare a mesajului la o etapă timpurie derivă/reiese din 
înțelegerea clară a faptului că trebuie ai răspunsuri explicite la următoarele între-
bările:

• De ce candidez?
• Ce doresc să realizez în funcția electivă? Ce probleme cred că sunt cele mai 

importante? Ce doresc sa schimb?
• Cunosc suficient despre ceea ce fac funcționarii/-arele aleși/-se? Dacă nu, 

cum pot afla mai multe?
• Cum vei răspunde la întrebarea – „De ce să votez pentru dumneavoastră?”
• Crezi că și alegătorilor/-oarelor le pasă de aceste probleme? Există probleme 

de care alegătorilor/-oarelor le pasă mai mult decât de celelalte? Care sunt 
acestea?

• Crezi că știi suficient despre lucrurile de care le pasă alegătorilor/-oarelor? 
Dacă nu, cum poși afla mai multe?

• Ai planuri specifice pe care dorești să le promovezi?
• Cine sunt alegătorii pe susținerea cărora contezi? Ce probleme îi interesea-

ză? Ce probleme îi pot mobiliza?
• În afara de soluționarea unor probleme, cine ești ca și candidată? Ce imagine 

dorești să promovezi și cum în campanie?

Pregătește un MESAJ/SLOGAN/SIMBOL ELECTORAL (SIGLĂ) cu care vei merge în 
campania electorală!
	Mesajul tău trebuie să fie scurt, clar şi bine chibzuit;
	Transmite-l tuturor persoanelor ţintă pe care mizezi în campania electorală.
Transmite acelaşi mesaj, dar de mai multe ori şi sub diferite forme (prin telefon, 
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email, posturi TV şi, desigur, mergând de la uşă la uşă) persoanelor care crezi că te 
vor vota.

Sloganul reprezintă esenţa unui mesaj electoral. Acesta trebuie:
1. Să fie scurt - între şase şi opt silabe;
2. Să fie sonor (Ni-l vom aminti cu uşurinţă dacă ne răsună în minte);
3. Să fie original (Să nu fie comun, pentru a ne face plăcere să-l memorăm);
4. Să fie credibil;
5. Să fie complet (Dacă nu este complet, fii sigură că mulţi adversari/-e se vor 

grăbi să-l întregească!);
6. Să fie actual (Cuvântul potrivit la momentul potrivit);
7. Să fie durabil (Să corespundă unor împrejurări diferite).

Respectă Regula celor 6 C în transmiterea mesajului, pentru a fi bine înțeles. 
Acesta trebuie să fie:

3.4. Echipa de campanie
Pe tot parcursul campaniei electorale o să ai nevoie de o ECHIPĂ PROFESIONISTĂ 

care să te susţină și să te ajute.
Persoanele de încredere13 

sunt înregistrate de către consiliul 
electoral de circumscripţie care 
și stabileşte numărul acestora. 
Menirea lor este de a promova în 
comunitatea locală imaginea par-
tidului/ candidatului/-ei indepen-
dent/-e și platforma sa electorala. 
El/ea trebuie să reprezinte parti-
dul/ candidatul/-a independent/-
ă în relația cu alegătorii/-oarele, 
să explice, să facă agitație, să con-
vingă alegătorii.

13 Art. 50 Cod electoral și Regulamentul cu privire la activitatea persoanelor de încre-
dere ale concurenţilor electorali.

CANDIDAT/-Ă

Reprezentant
cu drept de vot

consultativ

Persoane
de încredere

Observator 
național
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Reprezentantul/-a cu drept de vot consultativ14 poate apăra interesele con-
curentului/-ei electoral/-e în litigiile cu caracter electoral şi în instanţa de judeca-
tă. El/ea poate promova subiecte de interes pentru partid/ candidat/-ă în cadrul 
ședințelor consiliului și biroului; poate depune contestații în cazul în care consideră 
că drepturile partidului/ candidatului/-ei independent/-e au fost lezate; este porta-
voce a concurentului/-ei în organul electoral. Reprezentantul/-a se subordonează 
partidului sau candidatului/-ei independent/-e și îndeplinește sarcinile delegate de 
acesta/aceasta. Concurenţii electorali pot desemna câte un/o reprezentant/-ă în 
organele electorale care i-au înregistrat, precum şi în organele electorale ierarhic 
inferioare adresând o cerere la fiecare dintre acestea.

Observatorul/-oarea național/-ă15 verifică/ monitorizează dacă activitatea orga-
nelor electorale și desfășurarea campaniei electorale în general se face în conformi-
tate cu legislația. El/ea notează ceea ce observă și raportează partidului/ candida-
tului/-ei independent/-e sau sesizează președintele/-a organului electoral. Concu-
renţii electorali pot acredita la consiliul electoral de circumscripţie câte un/o obser-
vator/-oare pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare din circumscripția 
în care candidează.

 Departamente de lucru (acestea pot avea una sau mai multe persoane):
•	 departament de coordonare (managerul/-a şi consilierii/-ele);
•	 departament de creare a imaginii (proiectează şi lansează mesaje, concepe 

şi realizează afişe, emisiuni televizate, ziare, scrisori electorale);
•	 departamentul de studiu al concurenţei (monitorizează campaniile contra-

candidaţilor/-telor, semnalează eventualele atacuri, identifică punctele sla-
be ale concurenţei);

•	 departament de relaţii cu presa (menţine contacte permanente cu ziarişti/-
te, obţine spaţiul redacţional pentru prezentarea partidului/candidatului/-
tei, cultivă relaţii mai mult sau mai puţin formale cu jurnaliştii/-tele, pentru a 
asigura o imagine bună în ziare);

•	 departament de finanţe (colectează şi gestionează toate resursele financia-
re);

•	 departament de operare în teren.

ATENŢIE!
	Lucrează cu o echipă eficientă, nu cu un grup de palavragii! Pune-te de acord 

asupra unei acţiuni şi desfășoar-o!
	Stabilește obiective clare, alocă resurse şi responsabilităţi, monitorizează 

progresele înregistrate.
	Întâlnește-te regulat cu echipa, dar numai atât cât este necesar pentru a 

acţiona!

14 Art. 15 din Codul electoral și Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanţilor 
concurenţilor electorali

15  Art. 68 din Codul electoral și Regulamentul privind statutul observatorilor şi proce-
dura de acreditare a acestora.
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Orice echipă, cât de bună nu ar fi, are nevoie de un oficiu (fie birou, fie o cameră 
din casa ta etc.) bine dotat cu echipament necesar (tel. fix, computer, fax)! Victoria 
Ta în campania electorală depinde și de asta!

3.5. Finanțarea, bugetul și colectarea de fonduri

Succesul tău în campania electorală şi câştigarea alegerilor va depinde în cea mai 
mare parte de BUGETUL pe care planifici să-l aloci.

Nu vei câştiga alegerile doar pentru că ai mulţi bani, dar cu siguranţă nu vei câş-
tiga alegerile doar pentru că ești deşteaptă, frumoasă şi bine îngrijită!

Aşadar, pregătește-te să aloci o sumă bună de bani pe care îi vei investi în cam-
panie. Dacă nu dispui de bani suficienţi, gândește-te cine poate să te susţină şi unde 
poţi găsi resursele financiare necesare. Apelează, în primul rând, la ajutorul familiei 
şi rudelor, oamenilor cu care ai lucrat, la cei care împărtăşesc platforma şi princi-
piile tale politice, cărora le displac convingerile politice ale celorlalţi candidaţi/-te 
electorali/-e, la cei/cele care cred în victoria ta şi vor să fie în barca învingătorilor, la 
cei/cele care vor să obţină unele avantaje după alegerea ta etc.

Nu uita: nu cerşeşti bani, ci le dai oamenilor oportunitatea să investească în tine, 
să facă o schimbare și să creeze, astfel, un prezent și viitor mai bun şi pentru ei!

Fii gata să vii cu analize despre câţi/ câte potenţiali/-e alegatori/-oare ai la mo-
ment, care este mesajul tău şi de ce persoana respectivă ar trebui să te susţină 
financiar anume pe tine!

Bugetul tău alocat pentru campania electorală trebuie să acopere cheltuielile 
pentru:

•	 deplasările în teritoriu pentru întâlnirile cu alegătorii/-toarele;
•	 activitatea echipei cu care vei lucra, precum şi asigurarea acesteia cu birotica 

şi echipamentul tehnic necesar;
•	 elaborarea şi editarea materialelor electorale;
•	 contractarea mijloacelor mass-media pentru mediatizare şi publicitate.

Listă de verificare privind finanțarea campaniei electorale dacă candidezi inde-
pendent:
	Studiază Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat 

prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 201516.

16 http://cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamente/Regulamentul%20privind%20fina
n%C8%9Barea%20campaniilor%20electorale(1).pdf

Dacă candidezi din partea unui partid politic sau a unui bloc electoral, toată 
partea de finanțare va fi asigurată de acesta. Nu uita, totuși, să înregistrezi toate 
cheltuielile efectuate, pentru că partidul/ blocul va trebui să raporteze pe fiecare 
candidat/-ă în parte.  
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	Deschide la bancă un cont cu menţiunea „Fond electoral” în care vor fi virate 
mijloace financiare proprii şi cele primite de la persoane fizice şi/sau juridice 
din ţară, în scopul finanţării campaniei electorale. Dacă decizi să nu deschizi, 
informează în termen de 3 zile consiliul electoral de circumscripție și asigură-
te că nu desfășori activități ce implică cheltuieli financiare;

	Propune pentru înregistrare la consiliul electoral de circumscripție o persoa-
nă responsabilă de finanţe (trezorier/-ă), care va întocmi rapoartele financi-
are şi le va prezenta consiliului respectiv;

	Asigură-te că orice donație este depusă pe contul „Fond electoral” și orice 
cheltuială se efectuează din același cont;

	Prezintă consiliului electoral de circumscripție:
•	 în termen de 3 zile calendaristi-

ce de la data deschiderii contului 
„Fond electoral”, un raport pri-
vind mijloacele bănești acumu-
late și cheltuielile din campania 
electorală;

•	 o dată la 2 săptămâni, un raport 
privind mijloacele bănești acumulate și cheltuielile din campania electo-
rală;

•	 cu 2 zile înainte de ziua alegerilor (în ziua de vineri), rapoarte financiare 
privind finanțarea campaniei electorale pentru întreaga perioadă.

Toate serviciile şi acţiunile prestate gratuit de persoane fizice şi juri-
dice, precum şi toate acţiunile de voluntariat în perioada de colectare 
a semnăturilor şi în perioada campaniei electorale în favoarea can-
didatului/-ei se evaluează de către concurentul electoral şi se indică 
obligatoriu în raportul financiar.

Regulamentul privind finanțarea 
campaniilor electorale conține toa-
te modelele necesare pentru rapor-
tare. Le puteți descărca pe pagina 
www.cec.md 
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IV. Comunicare. Contactul cu alegătorii/-
oarele: tipuri și forme

„Cuvintele aparţin pe jumătate celui care vorbeşte şi pe jumătate celui care as-
cultă” (Proverb francez)

În politică utilizăm deopotrivă două tipuri de comunicare:

4.1. Comunicarea cu alegătorii

Agitaţia electorală se admite numai după înregistrarea concurentului electoral 
de către organul electoral.

În luna noiembrie 2018 Parlamentul a modificat Codul electoral și a 
permis agitația electorală în ziua alegerilor şi în ziua precedentă ale-
gerilor. Art. 52, Cod electoral

Nu pot fi uti-
lizate în scop 
de publicitate 
electorală

Art.52 alin.(8), 
Cod electoral 

imagini ce reprezintă instituţii de stat sau 
autorităţi publice, atât din ţară cât şi de pes-
te hotare, ori organizaţii internaţionale;

Utilizarea celor 
menționate în 
materialele de 
agitație poate 
fi contestată 
de către alți 
concurenți în 
instanța de ju-
decată

combinarea de culori şi/sau sunete care in-
vocă simboluri naţionale ale Republicii Mol-
dova ori ale altui stat;
materiale în care apar personalităţi istorice 
ale Republicii Moldova sau de peste hotare;
simbolistica unor state străine sau organiza-
ţii internaţionale;
imaginea unor persoane oficiale străine.

•	 comunicarea
	 	 directă (contactul
		 direct cu alegătorii)

•	 comunicarea
  prin mass-media
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Pe lângă faptul că mesajul tău o să fie transmis prin intermediul mijloacelor mass-
media sau materiale electorale (afişul, pliante, postere etc.), trebuie să vorbeşti cu 
alegătorii/-oarele personal, pe tot parcursul campaniei electorale.

	Este una din cele mai bune metode de a obţine un vot! Nu contează dacă 
deja eşti deputată, ministră, consilieră sau primară şi candidezi pentru un 
nou mandat.

	Vorbeşte cu oamenii faţă în faţă, strânge-le mâna şi roagă-i să te voteze! O 
strângere de mână contează uneori mult mai mult decât panourile publicita-
re amplasate pe străzi sau publicitatea difuzată la TV!

	Identifică alegătorii/-oarele care ştii cu siguranţă că te vor vota şi strânge-le 
şi lor mâna! Oamenii se simt importanţi prin aceasta, iar tu îţi fortifici poziţia 
în faţa lor.

	Identifică şi acei/acele alegători/-oare care nu ştiu prea multe despre tine şi 
mergi şi la ei/ele! Vorbeşte-le despre tine şi roagă-i să te voteze! Spune-le 
numele tău, ce profesezi, care este funcţia ta la moment, din partea cărui 
partid vii în cazul în care nu candidezi ca şi independentă, care este mesajul 
tău şi ce vrei de la ei/ele!

	Spune-le ceva specific despre tine, menţionează-le numele tău încă o dată 
la sfârşitul discuţiei!

	Poartă-te respectuos şi niciodată nu răspunde provocărilor! Foarte mulţi o 
să vrea să afle punctul tău de vedere cu privire la multe subiecte picante. Ba 
mai mult chiar, foarte mulţi te vor întreba chestii din viaţa ta personală, cum 
ar fi date despre un divorţ din trecut, de ce nu eşti încă căsătorită sau alte 
lucruri asemănătoare despre care poate nu ai vrea să vorbeşti. Fii pregătită 
să ai răspunsuri la întrebări şi de acest gen! De foarte multe ori, ei nici nu 
o să te întrebe, pentru că nu au curaj, dar asta nu înseamnă că ei nu vor să 
ştie.

Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate ca, în termen de 3 zile 
de la data începerii perioadei electorale, să stabilească şi să garanteze un minim 
de locuri speciale de afişaj electoral. Suprafaţa minimă acordată unui concurent 
electoral pe un panou publicitar proprietate publicã este de 1m². Dacă acest lucru 
este imposibil pe un singur panou publicitar, această suprafaţă se va diviza în mod 
egal pe mai multe panouri.

Pct. 4 și 7 din Regulamentul CEC privind modalitatea plasării publicității electo-
rale și de promovare politică pe panourile publicitare
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	Fii gata să fii învinuită de eşecul fostei guvernări (de nivel local, raional, mu-
nicipal sau naţional)! Alegătorii/-oarele te vor întreba cu siguranţă despre 
eşecul unor inţiative sau politici publice.

ţine minte! Scopul tău este de a convinge oamenii să te aleagă!
Vorbeşte clar şi simplu, pe un ton calm şi convingător!

	Ţine cont de oamenii cu care te vei întâlni şi îmbracă-te corespunzator!

Trebuie să creezi un confort atunci când discuţi cu alegătorii/-oarele tăi/tale!
Respectă-le orarul şi prioritatea!

Revin-o mai târziu, dacă creezi inconvenienţe!

Dacă nu reuşeşti să transmiţi mesajul tău unui sau mai multor alegători/-oare, 
lasă-le materiale despre tine! Fii gata să ai la dispoziţie materiale informative des-
pre tine şi echipa ta, cum ar fi broşurele, agende, calendare etc. Orice nu ai publica, 
acestea trebuie să fie accesibile, pe înţelesul tuturor. În aceste materiale include 
informaţii despre sine, cum ar fi studiile, cariera, experienţa profesională, familia şi 
copiii tăi. Uneori, oamenii te votează pentru că eşti o mamă bună sau pentru că ai o 
familie frumoasă. Alţii, însă, te votează pentru că eşti o bună profesionistă (ingineră, 
juristă, profesoară, agronomă, medic, contabilă etc.). Unii te vor aprecia, dându-ţi 
votul, pentru că reuşeşti să fii tu însuţi şi să îmbini armonios viaţa de familie cu cea 
profesională. Alegătorii/-oarele sunt diferiţi şi au păreri împărţite despre cum ar 
trebui să fie o candidată la alegeri!

Alte reguli de aur pentru o întâlnire de succes cu alegătorii/-oarele:
	Orice întâlnire între tine şi alegători/-oare trebuie să fie, mai întâi de toate, 

un dialog! Acordă-le timp suficient, pentru a-şi exercita dreptul de a adresa 
întrebări şi de a obţine răspunsuri;

	Vorbeşte-le pe un ton liniştit, dar cu încredere în sine şi entuziasm! Fii gata să 
dai dovadă de maniere prieteneşti şi bun simţ al umorului! Atrage-le atenţia, 
stabileşte contact vizual, după care spune-le de ce ai făcut posibilă această 
întâlnire, care este mesajul tău şi despre ce o să vorbiţi;

	Mesajul tău trebuie să fie credibil! Fortifică-ţi mesajul prin aducerea unor 
exemple şi fapte concrete din propria ta experienţă;

	Cere alegătorilor să te voteze! Spune-le că eşti deşteaptă, competentă, că ai 
experienţă şi resursele necesare pentru ca să-i ajuţi în soluţionarea proble-
melor lor, dar că ai nevoie de susţinerea lor;

	Concluzionează prin repetarea numelui tău şi mesajului expus la începutul 
discursului. Finisează-ţi discursul prin evidenţierea celor mai importante 
puncte de vedere.

Atât la întrevederile cu alegătorii cât și în dezbaterile publice utilizează un limbaj 
pro-activ și evită exprimarea reactivă.
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Diagrama nr. 8 Limbajul pro-activ și limbajul reactiv

Emiterea mesajelor. Cum spuneți

Spune-ţi punctul de vedere (fără să îl faci pe celălalt/-ă să se simtă lezat/-ă) prin:
•	atitudine pozitivă;
•	concentrarea asupra aspectelor pozitive ale unei situaţii;
•	eliminarea cuvintelor „nu se poate”, „greşeală”, „imposibil”, „niciodată”;
•	proactivitate, interes pentru rezolvarea problemelor;
•	zâmbet;
•	empatie (identificare afectivă cu emoţiile, gândurile sau comportamentul al-

tei persoane);
•	adresare personalizată;
•	spirit de colaborare, urmărirea interesului comun.
Nu ignora cum arăți!
	Garderoba trebuie să fie adecvată poziţiei, flexibilă, funcţională, confortabilă 

şi plăcută;
	Accesoriile asortează-le cu hainele;
	Bijuteriile care accentuează garderoba să nu fie fără gust;
	Nu eclipsa alegătorii/-oarele la capitolul vestimentație;
	Machiajul să fie unul natural;
	Membrele echipei nu trebuie să poarte decolteuri adânci, haine mulate pe 

corp, fuste scurte sau unghii împodobite cu bijuterii;
	Unghiile să fie curate şi îngrijite.

Aşadar, PRIMA IMAGINE şI IMPRESIE este cea mai importantă!
Fii atentă la cum arăţi şi cum vorbeşti!

Alegătorii/-oarele vor dori să ştie, în primul rând, dacă duci un mod de viaţă 
sănătos, dacă eşti o personalitate puternică, ştii să zâmbeşti, nu eşti timidă şi că ai 
încredere în tine!

Fii atentă la orice detaliu! O femeie de succes în politică e o persoană inteligentă, 
competentă, dar care este plăcută şi bine îngrijită!

Reține: orice femeie este frumoasă şi unică în felul său!

–	Să vedem ce se poate 
face

–	Pot să încerc şi altfel
–	Sunt calm/-ă
–	Pot să-l/ să o conving
–	Voi alege cea mai bună 

variantă

–	Nu pot să fac nimic
–	Aşa s-a făcut întot-

deauna
–	Mă enervează
–	N-o să fie nimeni de 

acord
–	Sunt obligat/-ă să fac 

asta

Lim
baj reactiv

Li
m

ba
j p

ro
-a

cti
v
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O femeie - viitoare politiciană - trebuie să aibă o dantură bine întreţinută, să fie 
atentă la respiraţia bucală, să aibă părul îngrijit, să combine cu bun gust bijuteriile 
şi să evite excesul acestora, să combine ochelarii de vedere, să fie atentă la machiaj 
şi SĂ NU UITE CĂ ESTE FEMEIE, chiar dacă va ocupa funcţii importante ulterior ale-
gerilor.

4.2. Comunicarea prin mass-media

MIJLOACELE MASS-MEDIA la care vei apela pentru meditizarea candidaturii tale 
vor contribui considerabil la câştigarea alegerilor. Posturile TV şi radio locale, regio-
nale sau naţionale, publice sau private, alte mijloace de comunicare cum ar fi inter-
netul, telefonia mobilă sunt modalităţi eficiente de promovare a candidaturii tale.

Foarte important: aceste mijloace de publicitate electorală sunt foarte costisi-
toare, fii gata să cheltuieşti o sumă impunătoare de bani!

Cum să atragi presa de partea ta?
	Asigură accesul liber şi transparent la informaţii despre tine, campanie, în-

tâlniri şi şedinţe! Pregateşte mape cu informaţii despre tine şi pune-le la dis-
poziţia reporterilor/-elor şi jurnatiştilor/-elor. Ar fi bine ca acestea să conţină 
CV-ul tău, articole despre succesele tale de care eşti mândră şi pe care ai 
vrea să le faci publice, declaraţia de a candida la alegeri, broşura despre tine 
şi strategia ta electorală, poza, alte informaţii relevante cum ar fi datele de 
contact etc.

	Vino cu un stil unic: fii accesibilă, vorbeşte simplu şi la subiect!
	Nu uita că reporterii/-ele şi jurnaliştii/ele sunt şi ei potenţialii tăi alegători/-

oare!

Sfaturi utile pentru o conferinţă de presă:
	Cel mai important: FII PREGĂTITĂ!
	Scrie şi distribuie un comunicat de presă clar, succint şi la subiect;
	Alege ziua şi ora potrivită, astfel încât conferinţa ta de presă să nu coincidă 

cu alte evenimente importante şi ca mai multe surse media să transmită 
mesajul tău publicului;

	Asigură prezenţa unor persoane importante, care-ţi vor acorda sprijin;
	Pune la dispoziţia presei cât mai multe materiale informative despre tine;
	Discursul tău trebuie să fie clar! Foloseşte fraze scurte! Fii gata să primeşti 

întrebări!
	Mulţumeşte tuturor pentru participare.

Sfaturi utile ca sa obţii aprecierea publicului în dezbateri:
	Concentrează-te pe argumente şi opinii convingătoare, oferă soluţii;
	Identifică şi subliniază punctele slabe ale afirmaţiilor adversarilor/-elor;
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	Pune-i la punct adversarii/-ele prin argumente care să le combată afirmaţiile;
	Adresează întrebări şi solicită răspunsuri;
	Răspunde la toate întrebările care ţi-au fost adresate;
	Evită impasurile şi orgoliile;
	Accentuează acele subiecte cu care ești de acord;
	Fii atentă la indicaţiile moderatorului/moderatoare referitoare la proceduri;
	Evită acuzaţiile şi ambiguităţile;
	Atrage în discuţie şi posibili parteneri/-e;
	Fii clară în exprimare;
	Utilizează vocabularul comun, nu neologisme şi termeni de specialitate 

sofisticați;
	Nu generaliza;
	Adu argumente întemeiate, ferme, cifre, date, fapte, exemple;
	Notează cuvintele cheie pe parcursul altor luări de cuvânt şi revino la ele mai 

târziu;
	Adresează întrebări care te vor ajuta să:

–	 afli toate informaţiile care te interesează;
–	 înţelegi corect ce vrea să spună celălalt/cealaltă;
–	 arăți interesul pentru persoană şi ceea ce are ea de spus;

	Solicită un răspuns la argumentele vagi.

Totodată,
	Explică de ce candidezi
	Prezintă-te alegătorilor/-oarelor
	Creează o imagine favorabilă și un con-

trast între tine şi oponent/-e
	Făi declaraţii scurte şi la subiect
	Abordeză doar câteva teme principale 

din campanie
	Difuzează comunicate de presă după fiecare eveniment care merită atenţia 

publicului

Evită să:
• ignori mass-media;
• exagerezi datele personale;
• te contrazici sau să te cerți cu reporterii/-ele;
• repeţi acuzaţiile jurnaliștilor/-elor (reformulează întrebarea într-o declaraţie 

pozitivă.
Nu spune „Eu nu sunt escroacă...”, ci „ Sunt o persoană onestă, care...”
• minţi reporterii/-ele.

Oamenii trebuie să aibă posibilitatea să acceseze cât mai multă informaţie des-
pre tine şi campania ta electorală. Fă-ţi pagina ta personală de INTERNET (apelează 

În campania electorală pen-
tru alegeri locale generale, ra-
diodifuzorii locali/regionali sunt 
obligaţi să organizeze dezbateri 
electorale

Art. 70 alin.(3), Cod electoral 
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la membrii de familie sau găseşte un/o student/-ă, un/o profesor/-oară care să te 
ajute)! Aceasta trebuie să fie accesibilă şi să conţină următoarele:
	O poză cu tine şi cu echipa;
	Mesajul tău adresat electoratului;
	CV-ul care va cuprinde informaţii despre experienţa ta profesională;
	Informații despre succesele tale în calitate de femeie de afaceri, profesoară, 

doctoriţă, funcţionară publică sau, de ce nu, şi în calitate de mamă şi fe-
meie. Vorbeşte-le despre familia ta, alegătorul/-oarea o să aprecieze acest 
lucru!

	Motivele pentru care candidezi şi la ce funcţie;
	Răspuns la întrebarea de ce oamenii ar trebuie să te voteze anume pe tine? 

Explică-le oamenilor ce le poţi oferi în schimbul votului lor?
	Platforma ta electorală, altă informaţie importantă despre campania electo-

rală;
	Interviuri cu oamenii care te cunosc ca persoană sau ca profesionistă. Pos-

tează şi interviuri cu tine, spoturi publicitare electorale etc. încearcă să vii şi 
cu idei inovative, care te-ar pune într-o lumină pozitivă în faţa electoratului 
şi care te-ar deosebi de alţi concurenţi electorali!

	Datele tale de contact. Alegătorii/-oarele trebuie să aiba posibilitatea să te 
contacteze şi prin e-mail sau telefon!

Tabelul nr. 4 Sfaturi utile pentru un interviu de succes 

Așa DA! Așa NU!

	Poartă o discuţie preliminară pentru a afla 
ce întrebări vor fi puse și cine mai participă. 
Fii prudentă în ceea ce priveşte domeniile 
despre care nu poţi vorbi.

	Interesează-te cât va dura emisiunea.
	Fii punctuală!
	Documentează-te bine ca să fii stăpână pe 

subiectul/e discutat/e.
	Dă-le impresia că ești o bună cunoscătoare a 

problemei dezbătute.
	Fă o listă de 2-3 idei principale la care să te 

referi şi căută 2-3 accente incitante care să-ți 
servească argumentaţiei.

	Asigură-te că dispui de date reale și actuale!
	Fii concisă şi la obiect!
	Fii fermă, fără a domina și a da impresia de 

atotcunoscătoare sau arogantă.
	Fii sinceră și convingătoare!

	NU te folosi de notiţe în cursul 
emisiunii decât atunci când 
citezi sau expui niște cifre.

	NU consuma alcool înainte de 
interviu.

	NU te gândi că te adresezi 
unei audienţe de mii de per-
soane.

	NU privi în camera de luat ve-
deri, ci la persoana care îţi ia 
interviul.

	NU-ți pierdeţi cumpătul.
	NU fi victimă.
	NU utiliza termeni tehnici sau 

jargon, iniţiale pentru organi-
zaţii, planuri.

	NU folosi fraze lungi, ci pro-
poziţii simple şi directe.
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	Fii energică şi pozitivă!
	Zâmbeşte!
	Vorbeşte pe un ton calm şi fii cât mai natura-

lă!
	Păstrează un ton colocvial şi încearcă să-ți 

schimbi inflexiunile vocii, pentru a evita mo-
notonia.

	Când faci apel la sentimente:
	folosește prenumele personale eu, voi, noi, 

al Dumneavoastră, al meu;
	Utilizează exemple concrete, în unele cazuri 

şi personale;
	Oferă date şi cifre care sunt clare oamenilor;
	nu uita de limbajul corpului (la TV)
	Oprește-te după ce ai terminat de expus ide-

ea.

	Evită cuvintele complicate și 
„limbajul de lemn”.

	Evită gesticulaţiile cât de mult 
posibil!

	NU răspunde niciodată „Fără 
comentarii!”. Pentru public 
aceasta presupune accepta-
rea unei culpabilităţi. (de ex.: 
„Acum se lucrează asupra 
acestui caz”; „Nu pot vorbi în 
numele acelui grup, dar pozi-
ţia noastră este...”).
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V. Drepturile și obligațiile candidaților/-telor. 
Contestațiile electorale

Legislația electorală prevede un șir de drepturi și garanții pentru persoanele care 
se înscriu în cursa electorală, și anume:
	Dreptul de a participa, pe bază de egalitate, la campania electorală;
	Dreptul de a avea acces la mijloacele de informare în masă, inclusiv radioul 

şi televiziunea, finanţate de la bugetul de stat;
	Dreptul de a fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent fără 

menţinerea salariului;
	Dreptul de a opera modificări în listele de candidați, inclusiv de a-și retrage 

candidatura;
	Dreptul de a desemna reprezentanți cu drept de vot consultativ în organele 

electorale, persoane de încredere, precum și observatori în secțiile de votare;
	Dreptul de a beneficia de credite acordate de stat;
	Dreptul de a depune contestații.

Pe durata perioadei electorale, candidaţii nu pot fi concediaţi ori trans-
feraţi la o altă muncă sau funcţie fără acordul lor, precum şi nu pot fi 
traşi la răspundere penală, arestaţi, reţinuţi sau supuşi unor sancţiuni 
administrative fără consimţământul organului electoral care i-a înre-
gistrat, cu excepţia cazurilor de infracţiuni flagrante.

În același timp, candidatul/-
a este obligat/-ă să respecte 
prevederile legale în domeniul 
electoral, inclusiv cele privind 
desfășurarea campaniei elec-
torale (agitația electorală) și 
cele privind finanțarea campa-
niei electorale.

În cazul în care candidatul/-a consideră că drepturile sale i-au fost lezate sau că 
legislația electorală a fost încălcată, el/ea poate depune o contestație prin interme-
diul reprezentantului/-ei său/sale în organul electoral respectiv sau a unei persoane 
împuternicite prin procură.

Candidaţii/-tele nu pot folosi mijloacele şi bu-
nurile publice (resursele administrative) în campa-
niile electorale, iar autorităţile/instituţiile publice 
şi cele asimilate acestora nu pot transmite/acor-
da concurenţilor electorali bunuri publice sau alte 
favoruri decât pe bază de contract, în condiţii de 
egalitate pentru toţi concurenţii electorali. 

Art.52 alin.(7), Cod electoral 

Modelul contestației  este prezentat în anexa nr. 1 la Regulamentul CEC privind 
procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale 
în perioada electorală.
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Competența de examinare a contestațiilor:

În alegerile locale, în cazul partidelor politice și blocurilor electorale, 
contestațiile privind finanțarea campaniilor electorale se depun la Co-
misia Electorală Centrală, iar în cazul candidaților independenți, aces-
tea se depun la consiliile electorale de circumscripție.17

17  Pct.71, Regulamentul CEC privind procedura de examinare şi soluţionare a contes-
taţiilor de către organele electorale în perioada electorală, http://cec.md/files/fi-
les/Legi/tabel_regulamente/Regulament_%20contestatii-ajustat.pdf

 La organele electorale 
se depun contestații pri-

vind:   

• anularea sau revizuirea 
unui act, a unei hotă-
râri emise de organul 
electoral ierarhic inferi-
or

• acţiunile/inacţiunile de 
organul electoral ierar-
hic inferior;

• finanțarea campaniilor 
electorale de către 
concurenții electorali 

Direct în instanța de 
judecată se depun 
contestații privind:

 
• acțiunile/inacțiunile 

concurentului electo-
ral 

• exercitarea dreptului 
la vot sau la admi-
nistrarea alegerilor 
depuse la biroul elec-
toral în ziua alegerilor

• mijloacele de informa-
re în masă scrise

• hotărârile CEC și CCA

La Consiliul Coordona-
tor al Audiovizualului 
de depun contestațiile 

privind:
• reflectarea campaniei 

electorale de către 
radiodifuzorii aflaţi 
sub jurisdicţia Repu-
blicii Moldova 
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VI. Atribuirea mandatelor în consiliile locale

Dacă în cazul funcției de primar este destul de simplu să înțelegi cum se desem-
nează câștigătorul/-oarea18, atunci atribuirea mandatelor de consilier/-eră necesită 
anumite clarificări.

Regula generală19 este că mandatele de consilier se atribuie partidelor, altor or-
ganizaţii social-politice, blocurilor electorale prin împărţirea succesivă a număru-
lui de voturi valabil exprimate pentru fiecare partid, altă organizaţie social-politică, 
bloc electoral la 1, 2, 3, 4, ... etc. până la cifra care corespunde numărului de manda-
te stabilit pentru circumscripţia electorală respectivă. Apoi valorile astfel obținute 
se ordonează descrescător. Primele N valori din acest șir (unde N este numărul de 
mandate de distribuit) vor primi mandatele. Candidații/-ele independenți/-te nu 
participă la operațiunea de împărțire.

Să luăm un exemplu de la alegerile locale generale din 2015:
Datele problemei:
1) Satul Cotovscoe din UTA Găgăuzia are 914 locuitori ceea ce înseamnă că, potri-

vit Legii administrației publice locale, în consiliul local sunt 9 consilieri/-ere;
2) Conform buletinului de vot la alegeri au participat două partide (A și B) și 

un/o candidat/ă independent/-ă (C);
3) După totalizarea rezultatelor votării de către consiliul electoral de circum-

scripţie a fost stabilit numărul de voturi valabil exprimate (g) pentru fiecare 
concurent electoral: A – 234; B – 92; C – 65;

Se formează șirul descrescător de voturi valabil exprimate la alegerea consiliului 
sătesc (vezi tabelul nr. 5)

18 Candidatul pentru funcţia de primar se consideră ales dacă a întrunit mai mult de 
jumătate din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare. 
În cazul în care nici un candidat nu întruneşte mai mult de jumătate din numărul 
de voturi valabil exprimate se organizează al doilea tur de scrutin cu 2 candidaţi 
care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. La al doilea 
tur de scrutin se consideră ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de 
voturi. (art. 145, Cod electoral)

19 Articolul 144 din Codul electoral.
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Tabelul nr. 5 Șirul descrescător pentru repartizarea mandatelor în consiliul să-
tesc Cotovscoe, UTA Găgăuzia la alegerile locale generale din 2015

A - 234 B - 92 C-65

1 234 92 65

2 117 46

3 78 30,6666667

4 58,5 23

5 46,8 18,4

6 39 15,3333333

7 33,4285714 13,1428571

8 29,25 11,5

9 26 10,2222222

Se ordonează valorile şirului descrescător pentru repartizarea mandatelor de 
consilier/-ă în consiliul sătesc (vezi Tabelul nr. 6)

Tabelul nr. 6 Lista valorilor șirului descrescător pentru repartizarea mandatelor 
în consiliul sătesc Cotovscoe, UTA Găgăuzia la alegerile locale generale din 2015

Valoarea din şirul des-
crescător

Concurentul/-a electo-
ral/-a

Nr. din listă

1 234 A 1
2 117 A 2
3 92 B 1
4 78 A 3
5 65 C c/i
6 58,5 A 4
7 46,8 A 5
8 46 B 2
9 39 A 6

În urma operațiunilor de mai sus, mandatele au fost repartizate, după cum ur-
mează:

Partidul A – 6 mandate (numerele 1, 2, 4, 6, 7, 9);
Partidul B – 2 mandate (numerele 3 și 8);
Candidatul/-a independent/-ă C – 1 mandat (nr. 5).

Voturile candidaţi-
lor/-elor indepen-
denţi/-te nu se su-
pun împărţirii
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Glosar de termeni electorali

Afişe electorale Apeluri, declaraţii, fotografii şi alte materiale utilizate de concu-
renţii/-ele electorali/-e în scop de agitaţie electorală.

Agitaţie electorală Acţiuni de pregătire şi difuzare a informaţiei, care au scopul de 
a-i determina pe alegători/-oare să voteze pentru unii/unele sau 
pentru alţi/alte concurenţi/-te electorali/-e

Registrul de stat al ale-
gătorilor

Sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor/-
oarelor din Republica Moldova, realizat în baza Registrului de 
stat al populaţiei, destinat colectării, stocării, actualizării şi ana-
lizei informaţiei despre cetăţenii Republicii Moldova, inclusiv 
despre cei din străinătate, care au atins vârsta de 18 ani şi nu au 
interdicţii legale de a alege.

Bloc electoral Uniune benevolă a 2 sau mai multor partide şi/sau altor orga-
nizaţii social-politice, constituită în scopul participării în comun 
la alegeri, care este înregistrată, respectiv, de Comisia Electo-
rală Centrală, în cazul alegerilor parlamentare, prezidenţiale şi 
alegerilor locale generale, ori de consiliile electorale de circum-
scripţie, în cazul alegerilor locale noi.

Campanie electorală Perioadă de activitate care se desfăşoară cu scopul de a-i deter-
mina pe alegători/-oare să-şi exprime voturile pentru alegerea 
unui sau altui concurent/-e electoral/-e şi care începe, pentru 
fiecare concurent/-ă electoral/-e, la data înregistrării acestuia 
de către Comisia Electorală Centrală sau de consiliul electoral de 
circumscripţie şi se încheie la data excluderii acestuia/acesteia 
din alegeri sau în ziua votării.

Candidat/-ă Persoană care candidează pentru ocuparea unei funcţii publice 
eligibile din partea partidelor, a altor organizaţii social-politice, 
a blocurilor electoral.

Candidat/-ă indepen-
dentă

Persoană care îşi desemnează candidatura pentru ocuparea 
unei funcţii publice eligibile independent de partide, de alte or-
ganizaţii social-politice şi de blocurile electorale.

Centrul de instruire 
continuă în domeniul 
electoral

Subdiviziune specializată, instituită în cadrul Comisiei Electora-
le Centrale, în scopul sporirii calificării funcţionarilor electorali, 
perfecţionării profesionale continue a acestora, precum şi a al-
tor subiecţi implicaţi în procesul electoral.

Circumscripţie electorală Unitate electorală administrativă în care se organizează şi se 
desfăşoară alegerile şi referendumurile.

Circumscripţie naţională Circumscripţie electorală de nivel naţional în care se organizea-
ză şi se desfăşoară alegerile deputaţilor în Parlament în baza vo-
tului reprezentării proporţionale pe listele de partid.
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Circumscripţie uninomi-
nală

Circumscripţie electorală în care se organizează şi se desfăşoară 
alegerile unui singur mandat de deputat în Parlament în baza 
votului majoritar.

Concurenţi/-te electo-
rali/-e

- partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electora-
le ale căror liste de candidaţi/te au fost înregistrate de Comisia 
Electorală Centrală – în cazul alegerilor parlamentare în circum-
scripţia naţională;
- candidaţii/-tele pentru funcţia de deputat în Parlament, de-
semnaţi/-te de partidele politice, de alte organizaţii social-po-
litice şi blocurile electorale, sau candidaţii/-tele independenţi/-
te, înregistraţi/-te de consiliile electorale de circumscripţie 
respective – în cazul alegerilor parlamentare în circumscripţii 
uninominale;
- candidaţii/-tele pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Mol-
dova, înregistraţi/-te de Comisia Electorală Centrală – în cazul 
alegerilor prezidenţiale;
- partidele, alte organizaţii social-politice, blocurile electorale şi 
persoanele care candidează pentru funcţia de primar/ă sau de 
consilier/ă în consiliul local şi care sunt înregistrate de consili-
ile electorale de circumscripţie respective – în cazul alegerilor 
locale.

Contestaţie Cerere de anulare sau revizuire a unui act, a unei hotărâri sau 
acţiuni.

Desemnarea candida-
ţilor

Procedură de adoptare de către partide şi alte organizaţii social-
politice, de către blocurile electorale a deciziilor asupra candida-
turilor pentru funcţiile elective, desfăşurată în cadrul şedinţelor 
organelor de conducere ale partidelor şi altor organizaţii soci-
al-politice, ale blocurilor electorale în conformitate cu statutele 
lor, după anunţarea datei alegerilor.

Domiciliu Loc de trai permanent al unei persoane, confirmat în buletinul 
de identitate.

Finanţarea campaniilor 
electorale

Finanţarea directă şi/sau indirectă, precum şi susţinerea mate-
rială prin alte forme a concurenţilor/-telor electorali/-e de către 
stat, persoane fizice şi/sau juridice.

Finanţarea partidelor 
politice

Finanţarea directă şi/sau indirectă, adică oferirea, alocarea sau 
transmiterea în beneficiul partidelor politice a mijloacelor fi-
nanciare, materiale sau de alt tip de către stat, persoane fizice 
şi/sau juridice.

Fond electoral Cont deschis la bancă cu mențiunea „Fond electoral”, destinat în 
exclusivitate virării mijloacelor financiare proprii ale concuren-
tului/-tei electoral/-e şi cele primite de la persoane fizice şi/sau 
juridice din ţară, în scopul finanţării campaniei electorale a re-
spectivului concurent electoral.
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Listă de candidaţi Listă a candidaţilor/-telor desemnaţi/-te de partide, de alte or-
ganizaţii social-politice, de blocurile electorale pentru a partici-
pa la alegeri.

Listă electorală Listă ce cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază 
sau îşi au reşedinţa în raza unei secţii de votare.

Listă electorală supli-
mentară

Listă electorală întocmită de organul electoral, în care se înscriu 
persoanele care nu au fost înscrise în listele electorale princi-
pale.

Observatori naţionali Reprezentanţi/-te ai/ele asociaţiilor obşteşti calificate din Repu-
blica Moldova sau reprezentanţi/-te ai/ale concurenţilor/-telor 
electorali/-e, acreditaţi/-e de organele electorale. 

Observatori internaţi-
onali

Reprezentanţi/-te ai/ale organizaţiilor internaţionale, ai/ale gu-
vernelor statelor străine şi ai/ale organizaţiilor neguvernamen-
tale din străinătate, precum şi experţi/te internaţionali/-e în do-
meniul electoral, acreditaţi/-te de Comisia Electorală Centrală.

Organe electorale Organe care organizează desfăşurarea alegerilor Parlamentului, 
pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, în autorită-
ţile administraţiei publice locale, precum şi desfăşurarea refe-
rendumurilor.

Panou publicitar Porţiune din suprafaţa unei construcţii sau a unui element de 
construcţie, standuri, instalații și construcții (situate separat sau 
pe pereții și acoperișurile clădirilor), tablouri suspendate elec-
tromecanice sau electronice (led color, monocolor etc.), insta-
late în modul şi ordinea respectivă, care servesc drept suport 
pentru amplasarea afișelor electorale și/sau de promovare poli-
tică în perioada electorală.

Panou publicitar proprie-
tate publică

Loc special amenajat pentru amplasarea afișelor electorale, 
acordat gratuit de către autoritatea administraţiei publice loca-
le.

Panou publicitar privat Loc special amenajat pentru plasarea afișelor electorale și/sau 
de promovare politică, contra plată, cu autorizaţia autorităţii 
publice locale.

Perioadă electorală Perioadă de timp cuprinsă între ziua aducerii la cunoştinţă pu-
blică a datei alegerilor şi ziua în care rezultatele alegerilor sunt 
confirmate de către organele competente, dar nu mai mare de 
90 de zile.

Persoane autorizate să 
asiste la operaţiile elec-
torale

Reprezentanţi/-te şi observatori/-toare ai/ale concurenţilor/-te-
lor electorali/-e în organele electorale, observatori/-toare acre-
ditaţi/-te de consiliile electorale de circumscripţie, observatori/-
toare acreditaţi/-te de Comisia Electorală Centrală, precum şi 
reprezentanţi/-te ai/ale mijloacelor de informare în masă.
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Rapoarte privind finan-
ţarea campaniilor elec-
torale

Rapoartele concurentului/-ei electoral/-e privind fluxul mijloa-
celor băneşti, inclusiv mijloacele financiare acumulate, sursele 
de provenienţă a acestora şi cheltuielile efectuate în campania 
electorală.

Reşedinţă Loc de trai temporar, confirmat în buletinul de identitate.
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ANEXE
Anexa 1. Cum se scrie un CV

	Ce este un CV?
CV-ul este o expunere pe o pagină sau două a „biografiei dv. de muncă”, a date-

lor despre studiile obţinute, precum şi despre calificarea şi deprinderile necesare 
pentru practicarea muncii la care pretindeţi. Principala destinaţie a CV-ului este de 
a oferi electoratului/angajatorului potenţial o modalitate comodă şi eficientă de a 
determina rapid dacă, în general, are rost să mai continue discuţia cu dvs sau sa va 
dea votul.

	Cum să alcătuim un CV?
Un CV bun e unul din mijloacele eficiente de a fi cunoscută de un public larg sau 

atunci când eşti în căutarea unei slujbe. Reţineţi trei momente determinante:
•	 aveţi doar o singură şansă de a obţine succes cu ajutorul CV-ului – în momen-

tul când e citit pentru prima dată. De regulă, familiarizarea cu CV-ul durează 
cel mult 2-3 minute. Dacă n-aţi reuşit să atrageţi atenţia, înseamnă că CV-ul 
nu e unul reuşit;

•	 în timpul scrierii CV-ului, respectaţi principiul selectivităţii. Informaţia pentru 
un astfel de document trebuie selectată, reieşind din destinaţia specială a 
acesteia. Cu alte cuvinte, CV-ul trebuie să conţină date succinte anume des-
pre acele aspecte ale experienţei dvs., care sunt importante pentru funcţia 
la care pretindeţi;

•	 un CV reuşit poate servi drept o ocazie pentru invitaţie la interviu, adică pen-
tru o întrevedere personală cu presa/angajatorul sau reprezentantul lui, însă 
aceasta nu garantează obţinerea locului de muncă sau câştigarea încrederii 
alegătorului. Scopul dvs. e să obţineţi ca omul care vă va citi CV-ul să doreas-
că să vă fixeze o întrevedere personală.

	Conţinutul CV-ului
	CV-ul, de obicei, e alcătuit din următoarele compartimente:
1. Date personale. Numele dvs., adresa, numărul de telefon (inclusiv codul ora-

şului), data exactă a naşterii, e-mail (dacă aveţi).
2. Scopul (nu este obligatoriu, deşi e de dorit): descriere succintă a funcţiei pe 

care doriţi s-o supliniţi şi de ce pretindeţi la ea (cel mult 6 rânduri, ideal 1-2).
Recomandare: acest compartiment nu se va include în cazurile când intenţionaţi 

să vă limitaţi doar la o singură variantă de CV.
3. Studiile: se enumără toate instituţiile de învăţământ absolvite sau la care vă 

faceţi studiile la moment (cu excepţia şcolii medii), facultăţile şi specialităţile înce-
pând cu ultimele.
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Alcătuind acest compartiment al CV-ului, e necesar să vă conduceţi de următoa-
rele reguli:

•	 Calificarea. Indicaţi calificarea ce vi s-a atribuit după absolvirea instituţiei 
corespunzătoare de învăţământ, înainte de a indica denumirea acestei insti-
tuţii.

•	 Specialitatea. Indicaţi-o numai în cazul când are atribuţie la lucrul solicitat de 
dvs.

•	 Performanţe legate de studii. Indicaţi media diplomei dvs. numai în cazul 
când e foarte înaltă (dacă, de exemplu aţi obţinut diplomă cu menţiune). 
Puteţi numi şi alte distincţii, dacă se bucură de autoritate în sfera dvs. de 
activitate sau dacă aţi absolvit recent studiile.

După educaţia de bază, este de dorit să se specifice suplimentare de învăţământ 
(cursuri, seminare, trening-uri), în special în cazul în care acesta se referă la poziţia 
la care aplicaţi. Trebuie să specificaţi luna şi anul de studiu, sub rezerva, care au 
avut, un loc, un certificat (dacă au fost emise).

4. Experienţa de muncă în ordine cronologică inversă (mai întâi se indică ultimul 
loc de muncă).

Compartimentul „Activitatea profesională” este cel mai important. Indicaţi data 
începutului şi încheierii muncii, denumirea organizaţiei, denumirea funcţiei (aces-
tea pot fi câteva, dacă cariera dvs. evolua cu succes). La enumerarea instituţiilor în 
care aţi lucrat e de dorit să indicaţi telefonul de contact: n-aveţi motive de a tăinui 
unele lucruri, deoarece v-aţi schimbat locul de muncă „fără excese”. Dar dacă, cel 
puţin în una din firme, a apărut o situaţie de conflict, care a provocat concedierea 
dv., atunci nu indicaţi nici un număr de telefon. După educaţia de bază, este de dorit 
să se specifice suplimentare de învăţământ (cursuri, seminarii, instruire), în special 
în cazul în care acesta se referă la poziţia la care candidaţi. Acţionaţi după schema: 
sau indicaţi numerele de telefon ale tuturor organizaţiilor, în care aţi lucrat, sau nu 
indicaţi în general nici un număr de telefon. Puteţi descrie succint atribuţiile dvs. de 
muncă şi realizările de producţie, dacă le-aţi avut.

Transformaţi frazele care, pur şi simplu, descriu munca executată de dvs. în fraze 
care accentuează realizările dvs. în procesul executării muncii.

Aceasta vă va permite să măriţi considerabil eficienţa CV-ului dvs. Totodată, va tre-
bui să soluţionaţi două sarcini: în primul rând, să determinaţi cu exactitate, care sunt 
realizările dvs. În al doilea rând, folosiţi cuvinte care subliniază aceste realizări. Utilizaţi 
verbe la forma perfectă, care indică o acţiune activă şi-i creează cititorului impresia de 
rezultate absolut reale, de pildă: „am dezvoltat”, „am economisit”, „am mărit”, „am 
redus”, „am creat”, „am iniţiat” etc. Alte verbe şi sintagme mai statice, cum ar fi, de 
exemplu, „am lucrat”, „eram responsabilă” şi „am luat parte”, oferă, mai degrabă, o 
închipuire despre funcţiile îndeplinite, decît despre rezultatele obţinute.

5. Compartimentul „Informaţie suplimentară” poate conţine următoarele date: 
cunoaşterea limbilor, abilităţi de utilizare a calculatorului, calităţi profesionale, per-
mis de conducere, calitatea de membru în organizaţii profesionale etc. Hobby-ul 
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poate fi indicat numai în cazul dacă are legătură cu lucrul solicitat.
Principalele cerinţe faţă de stilul scrierii CV-ului: laconism; concreteţe; activism 

(nu scrieţi niciodată: „am luat parte”, „am acordat ajutor” etc. Aceasta ar face să se 
creadă că aţi acordat doar servicii de o singură dată); onestitate, selectivitate, clari-
tate. Evitaţi utilizarea pronumelui „Eu”.

	Daţi dovadă de maximă concreteţe în alegerea formulărilor. 
Nu e cazul să scrieţi: Ar fi indicat să scrieţi:

am efectuat instruirea am instruit doi lucrători noi
am ajutat la eliminarea neajunsu-
rilor

am eliminat neajunsurile în proporţie de 15 la 
sută, economisind firmei 40 000 lei

însuşesc rapid cunoştinţele noi am însuşit procedee noi într-un termen ma-
xim restrâns – în două săptămâni

	Nu fiţi prolixă, evitaţi formulele care denotă pasivitate. 
Nu e cazul să scrieţi: Ar fi indicat să scrieţi:

eram responsabilă pentru
executarea...

 executam.. 

găseam aplicare...  am folosit eficient... 
eram responsabilă cu...  am fost responsabilă pentru...

	Acordaţi preferinţă nuanţei pozitive a informaţiei.
Nu e cazul să scrieţi: Ar fi indicat să scrieţi:

 examinam plângerile asupra… ajutam clienţii... 
 stopam micşorarea vînzărilor am sporit potenţialul produsului pe piaţă... 
 am fost transferată din funcţia… am fost transferată în funcţia... 

	Concentraţi-vă atenţia asupra realizărilor dv. 
Nu e cazul să scrieţi: Ar fi indicat să scrieţi:

am lucrat acolo trei ani am obţinut avansare în funcţie şi de două ori 
– mărirea salariului

executam un lucru suplimentar întotdeauna executam la timp

	Ce momente nu vom indica în CV:
•	 întreaga dvs. biografie de muncă. Potenţialul angajator este interesat să 

cunoască doar ultimele 3-5 locuri de muncă şi pe o perioadă de cel mult 
10 ani;

•	 date despre aspectul dvs. fizic;
•	 biografia dvs. particulară;
•	 cauzele pentru care ați părăsit o formaţiune politică sau v-aţi concediat 

de la locurile de muncă;
•	 cerinţe referitoare la salariu;
•	 numele persoanelor care v-au dat recomandare (pregătiţi această listă).
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Verificaţi neapărat CV-ul dvs.: rugaţi o persoană, care posedă bine limba în care 
este scris CV-ul, să-l verifice. La descrierea actualului loc de muncă, folosiţi verbe la 
timpul prezent, de pildă, „activez”, „proiectez”. Respectiv, enumerând locurile de 
muncă anterioare, folosiţi verbele la timpul trecut.

Fiţi consecutivă: dacă aţi folosit o abreviere o dată, atunci folosiţi-o în tot CV-
ul (dar e mai bine să indicaţi toate denumirile depline). Evitaţi propoziţiile lungi şi 
cuvintele prea sofisticate. Evidenţiaţi clar titlurile necesare. Urmăriţi ca CV-ul să fie 
prezentat în acelaşi stil şi cu aceleaşi caractere. Alegeţi un stil citeţ, uşor lizibil, faceţi 
câmpuri mari, stabiliţi un interval suficient între rânduri etc. Este foarte important 
ca CV-ul dvs. să fie plasat pe o foaie (maximum două). Trebuie să fiţi sigură că puteţi 
confirma informaţia inclusă în CV.

E de dorit să alcătuiţi de asemenea o variantă de CV într-o limbă străină. Cerin-
ţele faţă perfectarea, lipsa greşelilor gramaticale şi stilul CV-ului într-o limbă străină, 
bineînţeles, sunt aceleaşi.

Recomandări:
•	 evidenţiaţi cu caractere grase numele, prenumele, patronimicul, titlurile tu-

turor compartimentelor, denumirile firmelor în care aţi lucrat;
•	 subliniaţi denumirile funcţiilor;
•	 amplasaţi materialul sub formă de tabel: titlurile şi datele – în partea stângă, 

informaţia de bază – în partea dreaptă;
•	 enumerând atribuţiile de funcţie, evidenţiaţi-le, numerotându-le sau făcând o 

listă cu marcaj;
•	 nu supraîncărcaţi CV-ul cu diferite ornamente grafice;
•	 imprimarea CV-ului este recomandat să se facă la o imprimantă de calitate.

Model de CV tip
Numele, prenumele, pa-
tronimicul

RUSU Olga 

Adresa MD-2012, or. Chişinău, str. Columna, 32, ap. 15
Telefon (+373 22) 23-15-18 (dom.)
Data naşterii 18.08.1972
Studii

Experienţa de muncă

2000 - prezent - Institutul Internaţional „Femeia şi ad-
ministrarea”. Diplomă de recalificare. Specialitatea – 
Manager al administrării de afaceri
1995-1996 Cursuri de secretar-referent. Certificat de 
Secretar-referent
1988-1993 Universitatea de Stat de Economie din Ex-
tremul Orient. Licenţiată în economie
1997-2005. Casa de comerţ «Agat», comerţ cu ridica-
ta cu produse alimentare. Manager de vânzări. Cola-
borez cu reţeaua de dealeri, negociez cu furnizorii. 
1996-1997. Firma «Contex» pentru vânzarea com-
puterelor. Secretar-referent. Evidenţa documentelor, 
lucrări de dactilografiere. 
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Activitate obştească 
și politică

1993-1996. Fabrica «Romstal-prim». Economistă la 
serviciul muncă şi salarii. Efectuam calcule economice.
- membră a fracţiunii PX în CR Cimişlia din mai/iunie 
2009
- vicepreşedintă a PX din aprilie 2008
- preşedinta Comisiei educaţie, protecţie socială, ocro-
tire a sănătăţii, cultură, mass media şi relaţii interetni-
ce din octombrie 2007-ianuarie 2011

Abilităţi profesioniste

Calităţi personale

Informaţie suplimentară

Planificarea şi coordonarea lucrărilor
Abilităţi de comunicare
Facultăţi organizatorice
Abilităţi de control
Instruirea personalului

Comunicabilitate, perseverenţă, onestitate, capacitate 
înaltă de muncă, ştiu a păstra tainele comerciale.

Cunoaşterea programelor de calculator MS-Word, Ex-
cel
Cunoaşterea limbii engleze – citesc texte tehnice, pot 
traduce texte
Permis auto categoria В. Experienţă de şofare.
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Anexa 2. Ești gata să candidezi?
Lista activităţilor

PARTEA I:
Decizia de a candida pentru o funcţie nu trebuie să fie un proces dezorganizat şi 

fără rost care durează luni de zile. Totuşi, aceasta este una dintre cele mai importan-
te decizii pe care o veţi lua în viaţa Dvs.

Informaţii de bază

De ce doriţi să candidaţi?
Ce aţi făcut pentru alegătorii Dvs. simpatizanţi?
Care probleme le puteţi numi personale?
Care este mesajul Dvs.?
Pentru ce funcţie veţi candida?
Dispuneţi de timp pentru a organiza o campanile bună?

Resurse de bază:

Bani: Economii personale Resurse umane: Voluntari
 Donatori principali   Comitetul pentru finanţe
 Organizaţii  Personalul principal

Cunosc oare oamenii cine sunteţi Dvs.?

Discursuri   Articole în ziare
TV sau radio   Recunoaşterea numelui
Articole publicistice  Apariţii în calitate de oaspete

Funcţii eligibile/de conducere

1. 4. 7.
2. 5. 8.
3. 6. 9.

Aprobările principale pe care le puteţi obţine

1. 4. 7.
2. 5. 8.
3. 6. 9.
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PARTEA II

Verificare personală în condiţii reale

Sunteţi convingătoare?
Puteţi delega?
Aveţi o voce autoritară?
Puteţi împărtăşi viaţa 
Dvs. personală şi de fa-
milie cu publicul?

Aveţi o stare fizică bună?
Puteţi să Vă descurcaţi cu 
critica?
Cum se va ocupa familia 
Dvs. de campanie?

Cum este aspectul Dvs. 
exterior?
Puteţi fi „doar” candida-
tă?
Va putea oare cariera 
Dvs. rezista alegerilor?

Ce aveţi de ascuns?

Conducerea maşinii în 
stare de ebrietate
Divorţ murdar
Faliment
Antecedente penale
Rezultate modeste la 
alegeri
Hărţuire sexuală

Concediere dintr-o func-
ţie
Puncte de penalizare 
pentru depăşirea vitezei
Procese de judecată
Probleme de sănătate
Tranzacţii financiare du-
bioase

Minciuni în CV
Evaziune fiscală
Utilizarea drogurilor
Aroganţă publică
Necompletarea declara-
ţiilor fiscale
Absenteism
Tratarea bolilor psihice

Restul peisajului politic

Cine altcineva ar putea candida şi cum Vă va afecta aceasta?
Care este cea mai bună circumscripţie electorală ţintă?
Funcţie vacantă sau deţinător al unei funcţii?
Cât de bine cunoaşteţi districtele?
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Anexa 3. Planificarea mesajelor
Ce spuneţi despre Dvs. înşivă: Ce spune oponentul/-a despre Dvs.:

Ce spuneţi Dvs. despre oponent/-ă: Ce spune oponentul/-a despre sine în-
suşi/ sine însăşi:
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Datele de contact ale
Clubului Politic al Femeilor 50/50 sunt următoarele:

str. Alexandru cel Bun, 51A
2012 Chişinău, Moldova
Tel: (37322) 22 41 18
Fax: (37322) 22 45 02
E-mail: office@club50.md
www.club50.md


