CICDE
Centrul de Instruire Continuă
în Domeniul Electoral

Domnului O stavciuc Dinu,
R ecto r al A cadem iei „Ştefan cel M are"
a M inisterului A facerilor In tern e

Prin prezenta, vă inform ăm că Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral
(CICDE) pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat o nouă ediţie a
concursului de burse mici pentru elaborarea unor proiecte de cercetare
individuală în domeniul electoral.
Programul este destinat tin erilo r/-elo r cercetă to ri/-o a re p reo cu p aţi/-te de
subiecte precum dem ocraţia, alegerile, dreptul electoral etc. CICDE urm ează să
selecteze cinci tin e ri/-e cercetăto ri/-o are, care vor primi o bursă unică de 5 0 0 0 lei
brut per participant(ă) pentru elaborarea proiectelor de cercetare. Persoanele
selectate vor elabora proiecte de cercetare în perioada m artie - octom brie 2 0 2 1 şi
le vor prezenta public în perioada noiem brie-decem brie 2 0 2 1 .
în acest context şi în baza Acordului de Colaborare dintre instituţiile noastre
solicităm suportul Dvs. în inform area despre această oportunitate prin
disem inarea anunţului în rândul studenţilor înm atriculaţi la un program de
m asterat/d o cto rat în Ştiinţe ale Comunicării, A dm inistrate Publică, Drept, Istorie,
Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale sau alte domenii relevante, în instituţia Dvs.
P articip an ţii/-tele la concurs urm ează să conceptualizeze ideile într-un m aterial cu
tem atică electorală şi să elaboreze proiectele de cercetare în volum de 2 5 -3 0 de
pagini conform rigorilor CICDE. Tem aticile vor fi propuse de către cercetă to ri/oare îm preună cu coord onatorii/-ele şi aprobate de CICDE.
Scopul iniţiativei este de a m otiva tin erele talente să exploreze lum ea alegerilor, de
a contribui la sporirea calităţii cercetărilor în domeniul electoral, de a creşte
capacitatea de expertiză a m asteranzilor şi a doctoranzilor şi de a consolida
com unitatea tinerilor cercetători interesaţi de subiect. Proiectele de cercetare
elaborate vor fi tipărite şi prezentate în cadrul unui evenim ent public.

Condiţiile de eligibilitate:
Sunt în cu rajaţi/-te să participe tineri şi tinere, cetă ţen i/-e rezid en ţi/-te a i/a le
Republicii Moldova, cu vârsta de până la 30 ani, care sunt stu d en ţi/-te la un
program de m asterat/d o cto rat la una dintre m ateriile m enţionate.

Dosarul de participare va cuprinde:
•

CV-ul (max. 2 pagini);

• Scrisoarea de m otivare cu indicarea şi argum entarea tem ei propuse
pentru cercetare (max. 2 pagini);

•
•

Lista publicaţiilor/ participărilor la conferinţe ştiinţifice, care să includă şi link-uri
active (max. 1 pagină);
Numele şi datele de contact ale coordonatorului/-ei proiectului de cercetare.

Dosarele de participare la concurs vor fi expediate în format electronic până pe 10
februarie 2021, în adresa specialistului superior, Filip Cojocaru. filip.cojocaruPcicde.md
şi la adresa info@cicde.md cu menţiunea „Concurs - CICDE Proiecte de Cercetare". Pentru
întrebări suplimentare, ne puteţi contacta la nr. telefon (0 2 2 ) 26 0 -9 1 4 .
Vă aducem la cunoştinţă că în anul 2019 şi în anul 2020, CICDE a oferit burse de cercetare
la cinci tineri, de la diferite instituţii de învăţământ, care au studiat aprofundat subiecte
din domeniul electoral şi au prezentat cercetările, inclusiv principalele concluzii în cadrul
unui eveniment organizat de CICDE.
Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral este o instituţie publică, creată de CEC
în conformitate cu art. 27 din Codul Electoral al Republicii Moldova în scopul instruirii şi
calificării funcţionarilor electorali, precum şi a altor subiecţi implicaţi în procesul
electoral. Una dintre activităţile strategice ale CICDE pentru perioada 2 0 2 0 - 2023 este
afirmarea în calitate de instituţie de cercetare ştiinţifico-practică.

Cu respect,

Directoarea
Centrului de Instruire Continuă
în Domeniul Electoral pe lângă
Comisia Electorală Centrală

Executor: Filip Cojocaru
Tel: 067260372

