Partidul Liberal Democrat din Moldova
Alegeri Locale Generale 2019 - Primării puternice, comunități puternice

ANGAJAMENTUL ETIC
AL ALESULUI LOCAL DIN PARTEA P
 LDM
Din dorința de a asigura o dezvoltare durabilă a localității și a unei vieți prospere
cetățenilor ei, candidez în alegerile locale generale 2019 din partea Partidului Liberal
Democrat din Moldova, asumându-mi următorul angajament:
1. Transparența și integritatea. Îmi asum responsabilitatea să respect pe deplin
obligația de integritate și să mă abțin de la orice risc de conflict de interese sau abuz pe
durata campaniei și a mandatului. De asemenea, declar că nu am încălcat legislația
electorală în perioada alegerilor precedente și nu am fost implicat în acțiuni care
contravin statului de drept.
2. Spiritul de echipă. Fiind parte din echipa PLDM, sunt deschis pentru comunicarea
cu fiecare cetățean și dispus oricând să-i ascult opinia și să mă implic în soluționarea
problemelor, pentru a reuși să implementăm împreună proiecte de dezvoltare durabilă
a localității noastre, inspirate de așteptările tuturor locuitorilor ei.
3. Participare civică. Mă angajez să încurajez implicarea și participarea cetățenilor în
administrarea locală, lucrând nu numai pentru, ci și împreună cu ei. Voi crea platforme
pentru dezbateri locale, implicând cetățenii și societatea civilă în identificarea celor mai
bune soluții la problemele importante pentru localitate.
4. Incluziunea socială. Mă angajez să asigur o campanie electorală incluzivă și
nediscriminatorie pe criterii de gender, religie, apartenență politică etc.
5. Respectarea principiilor APL de funcționare ale administrației publice locale.
Ca ales local, voi respecta cu strictețe principiile de funcționare a autorităților publice
locale: l egalitatea, transparența, colaborarea și responsabilitatea.
6. Respectarea valorilor PLDM. Îmi asum responsabilitatea să respect valorile și
angajamentele politice ale PLDM, stabilite de statutul formațiunii politice pe durata
campaniei și a eventualului mandat.
Prin semnarea acestui angajament, îmi exprim acordul ca PLDM să poată stoca și utiliza datele
mele cu caracter personal pentru comunicarea cu cetățenii pe durata desfășurării campaniei
electorale pentru alegeri locale generale din 20 octombrie 2019.
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