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GHID PENTRU CANDIDAȚI
Cum să-ți faci o campanie electorală de succes in 5 pași simpli

Campania electorală este perioada înainte de alegeri în care candidații la
funcția de reprezentant pe un anumit liceu încearcă să îi convingă pe alegători
(elevii de clasele a IX-a și a X-a) că ei le merită votul.
Ai la dispozitie o săptămână. Mai precis 5 zile să arați că ești cel mai bun și
să ieși în evidență. Trebuie să îți convingi colegii că ai cele mai bune idei, că ești
capabil să le îndeplinești, că reprezinți cel mai bine interesele colegilor tăi și că timp
de doi ani vei lucra în echipă cu ceilalți reprezentanți ai Forumului Elevilor
Bucureșteni pentru ca proiectele pe care le-ai propus să fie dezvoltate.
Ce trebuie să știi?
1. Trebuie să ai o platformă electorală. Când depui dosarul de candidatură la
Biroul Electoral de Circumscripție, pe lângă semnăturile a 10 colegi care te susțin,
acordul părinților și confirmarea din partea dirigintelui în legătură cu situația ta
școlară, depui și o listă de proiecte care se numește "platformă electorală". Mai
precis, lista cuprinde propunerile tale de proiecte pe care, odată ales reprezentant,
promiți să le îndeplinești. Aceste proiecte trebuie să reflecte nevoile colegilor tăi.
Pentru ca înveți într-un liceu din București, deja știi, ca orice elev, care sunt
principalele probleme cu care se confruntă liceenii de vârsta ta. Ai putea, totuși, să
stai de vorbă cu câțiva colegi pentru a vedea ce așteptări au ei de la Forumul Elevilor
Bucureșteni, pentru a-ți completa lista de idei pentru platforma electorală, astfel
luând pulsul alegătorilor, vei știi ce să propui și le vei caștiga votul. Dacă descoperi
că unii colegi de-ai tăi și-ar dori sa elimine matematica din curricula școlară, să
învețe numai trei zile pe săptămână, trebuie să înțelegi că platforma trebuie să
conțină proiecte realizabile.
2. Fă-ți cunoscută platforma electorală. Dacă ai reușit să pui pe hârtie mai multe
idei pe care crezi că le vei putea pune în practică alături de colegii din Forumul
Elevilor Bucureșteni când vei fi ales, trebuie să afle cât mai multe persoane ce idei
ai tu. Pentru a ajunge la cât mai multe persoane mesajul tau ai mai multe variante:
• Împarte flyere, lipește afișe cu numele tău și motivele pentru care cineva ar vrea
să te voteze. Este adevărat că pentru a multiplica hârtie ai nevoie de bani, dar poți
găsi soluții alternative: poți face un poster cu decupaje de tot felul (colaj) mare şi
colorat (care va avea mare impact) pe care poți să îl lipeşti pe panoul destinat
afişajului în liceul tău.
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• Dacă în liceul tău există o staţie radio care emite în pauze, vorbeşte cu voluntarii
liceului tău şi cu membrii Biroului Electoral de Circumscripţie pentru a transforma
acest mijloc de comunicare în avantajul vostru. Toţi candidaţii ar trebui să-şi
transmită câteva idei într-o pauză pentru ca elevii să afle despre voi. Acest lucru se
numeşte publicitate electorală şi este o modalitate de informare si convingere care
trebuie să se desfaşoare după reguli clare, stabilite dinainte pentru ca toţi candidaţii
să aibă aceleaşi drepturi şi pentru ca alegătorii să nu fie hărţuiţi.
• Un alt mijloc prin care poţi să comunici ideile este publicaţia liceului vostru. Şi
aici vor exista nişte reguli.
• Când ai depus dosarul de candidatură ai adus zece semnături ale susţinătorilor tăi.
Ai deci zece persoane în liceu care vor să fii reprezentant pentru liceul vostru. Ei ar
putea să te ajute şi pentru a-i convinge pe alţii că eşti cel mai potrivit pentru această
funcţie. Elevii se aşteaptă ca tu să îţi faci reclamă, de aceea vor fi mult mai receptivi
la mesajul transmis de alte persoane, (aparent) dezinteresate, care îţi laudă ideile,
discursul, spiritul de echipă, etc. Găseşte singur o metodă de a-i pune în evidenţă pe
colegii care te susţin. Tricouri cu “Votaţi-l pe Gigel” şi “Gigel are spirit de echipă.
“La teză toată lumea copiază de la el! Votaţi Gigel!”. Poate tu vei avea idei mai
bune totuşi…
3. Găseşte-ţi un slogan uşor de reţinut. Platformă excelentă ai, colegii tăi umblă cu
sloganul “Votaţi Gigel!” eşti pe drumul cel bun. Dar chiar dacă ideile tale sunt bune
şi ar convinge mulţi alegători, e posibil ca nu toţi să aibă timp, chef, dorinţa de a
afla ce propui tu. Aşadar un simplu “Votaţi Gigel” care se confundă cu celelalte
sloganuri nu va compensa faptul ca unii colegi nu ştiu de ce tu eşti diferit de ceilalţi.
Găseşte un slogan de impact puternic şi uşor de reţinut, ca un refren pe care toată
lumea să-l fredoneze. Sloganul ar trebui sa aibă o legatură strânsă cu numele de
familie (dacă te cheamă Popescu şi sunteţi trei candidaţi cu numele acesta, ar trebui
ca sloganul tău să se lege şi de prenumele tău) pentru că în cabina de vot, alegătorul
este faţă în faţă cu un buletin de vot fără sloganuri, fără imagini şi trebuie să fie
capabil să asocieze campania cu numele tău. Sloganul ar trebui să fie scurt… Adică
suficient de scurt încât să poată fi reţinut imediat. Sloganul ar trebui să aibă legătura
cu ceea ce conţine platforma electorală.
4. În liceul tău se poate organiza un forum de candidaţi. Mai precis, vei avea ocazia

ca timp de aproximativ 2 ore să te întâlneşti cu ceilalţi candidaţi la aceeaşi masă,
faţă in faţă cu alegatorii şi vei putea să îţi foloseşti puterea de convingere asupra
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colegilor. Vei putea să îţi prezinţi ideile, să răspunzi la întrebări, poate chiar să pui
întrebări celorlalţi candidaţi pentru că, după forum, alegătorii să plece convinşi că
tu îi reprezinţi cel mai bine şi că vei face treabă bună în Forumul Elevilor
Bucureșteni. Pregăteşte-te pentru această întâlnire chiar dacă de obicei te bazezi pe
improvizaţie. Nu ai de unde să ştii dacă nu citeşti înainte cât durează mandatul de
reprezentant, dacă Forumul Elevilor Bucureșteni are culoare politică sau nu (care
apropos, NU ARE!). În plus, candidaţii care vor avea argumente în discuţie ca, “În
Municipiul București există Y licee si Z elevi de clasele a IX-a si a X-a” – vor
impresiona cu siguranţă publicul. De altfel, s-a văzut că în confruntările electorale
(ale adulţilor) pentru Primăria Bucureştiului, o pondere mare în întrebări şi dezbateri
au fost probleme cu care se confruntă locuitorii oraşului. Trebuie să mai înţelegi că
în cadrul forumului vei avea nu numai contracandidaţi (care vor încerca să te
saboteze), ci şi un public numeros in faţa ochilor, un motiv în plus să te pregăteşti
pentru a nu te bloca.
5. Pasul al V-lea ţine strict de imaginaţia ta. Am putea numi etapa: metode

personale. Asta înseamnă că în limita regulilor descrise de Biroul Electoral de
Circumscripţie, poţi să improvizezi. Trebuie să ştii să atragi voturi şi nu promisiuni!

!!! Foarte important: dacă încalci vreo regulă a
competiției electorale poți fi scos din cursa de către
Biroul Electoral de Circumscripție !!!
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CERERE
DE ÎNSCRIERE A CANDIDATURII
pentru
Forumul Elevilor Bucureşteni

Subsemnatul (a) ____________________________, domiciliat în

telefon ____________________ , elev (ă) in clasa a ________ -a a Unitaţii de
învăţământ preuniversitar de stat ___________________________________
din Bucureşti, doresc să îmi înscriu candidatura pentru funcţia de
reprezentant în Forumul Elevilor Bucureșteni.
Mă angajez să respect regulamentul campaniei electorale şi să îmi
îndeplinesc atribuţiile care îmi vor reveni ca membru al Forumului conform
regulamentului intern care va fi adoptat de Forumul Elevilor Bucureșteni, în
situaţia în care voi fi ales.
Nu mă voi implica în proiecte sau în acţiuni de
promovare/propagandă/campanie în numele vreunui partid politic şi prin
acţiunile mele nu voi aduce atingere caracterului apolitic al Forumului Elevilor
Bucureşteni.
Anexez lista celor 10 colegi care îmi susţin candidatura, programul pe care
îl propun în argumentarea candidaturii mele şi acordul conducerii şcolii şi al
părinţilor în legătură cu prezentarea mea la alegeri.

Data_______________

Semnătura
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LISTA
Alegătorilor care susțin candidatura lui
elev(ă) în clasa a____-a a Liceului________________________
pentru funcția de reprezentant în Forumul Elevilor Bucureșteni
Subsemnații
Subsemnații:

Nr. Nume și prenume
crt

Adresa

Școala

Semnătura

Susținem candidatura lui
_____________________________ la alegerile pentru funcția de
reprezentant în Forumul Elevilor Bucureșteni.
Data
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PROGRAMUL ELECTORAL
Al candidatului(-ei)______________________în alegerile pentru
Forumul Elevilor Bucureșteni.

Subsemnatul _____________________ îmi propun să obțin
investirea în funcția de membru al Forumului Elevilor Bucureșteni
pentru a susține realizarea următoarelor proiecte:

De asemenea, voi sprijini realizarea celorlalte proiecte care vor fi aprobate
de către Forumul Elevilor Bucureșteni.

Data

Semnătura
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AVIZUL CONDUCERII ȘCOLII
Certificăm prin prezenta că elevul (a) ____________________
din clasa a____-a a școlii noastre îndeplinește condițiile prevăzute de
regulamentul alegerilor pentru Forumul Elevilor Bucureșteni, neavând
media la purtare sub nota 8 (opt) și neavând corigențe în acest an
școlar.
Data__________
Diriginte

Director

AVIZUL PARINȚILOR
Subsemnații
_____________________________
(tata)
si
_______________________(mama) ne comunicăm acordul cu privire
la înscrierea candidaturii copilului nostru________________________
la alegerile pentru Forumul Elevilor Bucureșteni.

Data_____________
Telefon __________

Semnăturile părinților
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Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
ASOCIAȚIA CENTRUL MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCUREȘTI
prelucrează datele cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastră prin documentele
depuse la dosarul constituit în baza solicitării înscrierii în calitate de candidat al
Forumului Elevilor Bucureșteni, proiect ACMDB.
Datele vor fi dezvăluite autorităților statului, unor angajați ai noștri, precum și unor
prestatori de servicii ai instituției noastre care au legătură directă cu realizarea scopului
pentru care sunt furnizate aceste date. Toate persoanele care vor avea acces ulterior la
datele furnizate de către dumneavoastră semnează contracte de confidențialitate în acest
sens. Pe viitor, datele furnizate de către dumneavoastră în acest scop ne permit să vă ţinem
la curent cu activitatea noastră.
Conform cerinţelor Regulamentului UE privind protecția generală a datelor
(GDPR), ASOCIAȚIA CENTRUL MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCUREȘTI are
obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate,
datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei
dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: participarea la
evenimentele organizate de instituția noastră.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale în mod corect, acestea fiind necesare
validării cererii de înscriere în Asociație și participării la evenimente. Refuzul dvs.
determină imposibilitatea înscrierii și participării dumneavoastră la evenimente.
Conform Regulamentului nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie
asupra datelor. Totodată, aveţi dreptul să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea
acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la ASOCIAȚIA
CENTRU MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCUREȘTI.
Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în afara teritoriului României.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât
mai curând posibil.
Notă* orice persoană are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal din
evidentele operatorului, numai dupa ce acesta își pierde calitatea de membru al forumului.

DATA

SEMNĂTURA
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