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                                                                                                       Nr.înreg.209/02.09.2020    

                                   Regulamentul de desfășurare 

                                                             al 

  Dialogului dintre reprezentanții mediului de afaceri și candidații la funcția de        
președinte Consiliu Judațean/primar Municipiu “capitală de județ”           

 

1. Organizatorii  vor trimite în scris invitația de a participa la dialog tuturor candidaților, până 
la data de 09.09.2020. 

2. În invitația de participare vor fi trecute: 

a) Data, ora și locul (dacă este cazul) desfășurării dialogului. 

b) Modul de desfășurare   (online,prin corespondență,întâlniri față în față, cu respectarea 
normelor legale și sanitare în vigoare). 

c) Regulamentul de desfășurare al dialogului 

d) În cazul desfășurării ” online”, va fi  specificat link-ul de logare la platforma de dialog. 

e) În cazul desfășurării  prin corespondență, va fi specificată adresa de e-mail unde se vor 
trimite răspunsurile candidaților, cu confirmarea/primirea acestora de către 
organizatori.    

f) În cazul desfășurării dialogului prin întâlnire “față în față“, va fi specificat locul 
întâlnirii, numărul de persoane admise la întâlnire din partea fiecărui candidat și 
măsurile anti Covid 19 ce trebuie respectate de părțile implicate, conform 
legislației în vigoare. 

3.   Desfășurarea activității propriu-zise: 

a) Varianta online 

Se vor pune aceleași trei întrebări fiecărui candidat. 

Aceștia vor avea la dispoziție pentru a răspunde 2 minute, și se vor referi strict la 
subiectul întrebării. 

Moderatorul are dreptul să intervină în discursul candidatului dacă: 

1. Nu se referă la subiectul întrebării 

2. Aduce jigniri contra-candidaților săi 

3. Depășește timpul acordat 
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          La sfârșitul întâlnirii online, fiecare candidat  va avea dreptul să transmită  un mesaj de 1 
minut pentru mediul de afaceri din județ. 

b) Varianta dialogului prin corespondență 

          Se vor trimite întrebările către candidați pe adresele de e-mail confirmate de către 
aceștia, în aceeași zi, în același interval orar (între orele 12.00-14.00). Data și ora 
transmiterii corespondenței va fi anunțată de către organizatori, din timp. În prealabil, 
organizatorii, vor solicita candidaților să confirme primirea corespondenței pe e-mail, în cel 
mai scurt timp, astfel încât, primirea întrebărilor și transmiterea răspunsurilor să decurgă 
conform graficului orar prestabilit, de comun acord.  

         Răspunsurile de care se va ține cont, vor fi trimise de către candidați în aceeași zi, 
până la ora 16.00, la adresa de e-mail de unde au fost trimise întrebările. Pe formularul de 
răspuns este obligatoriu să fie trecut numele candidatului, județul/municipiul “capitală de 
județ”, formațiunea politică (unde este cazul) de care aparține. 

         Răspunsurile date după data și ora stabilită de către organizatori, nu vor fi luate în 
considerare. 

         Toate răspunsurile la cele trei întrebări adresate candidaților vor fi publicate în presa 
locală, națională și vor fi postate pe site-ul U.N.P.R. și al organizațiilor partenere cu 
U.N.P.R.. 

c) Varianta întâlnirilor cu candidații “față în față“:   

          Invitația trimisă de organizatori va specifica data, ora și locul desfășurării dialogului, 
precum și numărul de persoane ce pot să-l însoțească. De asemenea, organizatorii vor 
transmite candidaților regulile sanitare și măsurile anti Covid ce trebuie respectate, conform 
legii. 

          Fiecare candidat va avea la dispoziție 2 minute pentru a răspunde la fiecare întrebare 
pusă de moderator. 

          Nu vor fi acceptate atacurile la persoană, sau abordarea altor teme, în afara subiectului 
întrebării. 

          La sfârșitul întrunirii, fiecare candidat va avea dreptul la 1 minut pentru a transmite un 
mesaj mediului de afaceri din județ sau din municipiul “capitală de județ”. 

          Acest regulament de desfășurare a Dialogului mediului de afaceri cu candidații la 
funcția de președinte al consiliului județean sau primar al municipiului “capitală de județ”, 
este asumat, în totalitate, de organizatorul U.N.P.R. și va avea același format în toate 
județele țării și în Municipiul București. 
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           Vor fi invitați să participe toți cei care și-au depus candidatura la una din cele două 
funcții, respectiv de președinte CJ sau de primar municipiu „capitală de județ“, indiferent 
de: etnie, religie, orientare sexuală sau apartenență politică. Vor fi invitați inclusiv candidații 
independenți. 

          Reprezentanții mediului de afaceri și ai corpurilor profesionale din România trebuie 
să devină categoric un pilon de bază al economiei românești!                                                
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