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INTRODUCERE 

 

 În perioada 16 martie – 24 iunie 2022, Comisiei Electorale Centrale i-au fost înaintate 

documente în baza cărora, conform art. 150 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381/1997, se inițiază 

procedurile de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi, după cum urmează: 

 - la 16 martie 2022, Comisia Electorală Centrală a fost sesizată de către un consilier din 

cadrul Consiliului comunal Braniște, raionul Rîșcani, cu privire la faptul că în privința primarului 

localității, Vasili Rolinschi, instanța a aplicat măsura de privare de dreptul de a ocupa funcții 

publice sau de demnitate publică pe un termen de 5 luni. Ulterior, Comisia i-a solicitat secretarului 

Consiliului comunal Braniște să fie informată, în termenul prevăzut la art. 150 alin. (3) din Codul 

electoral, dacă în cazul primarului localității sunt întrunite condițiile stabilite de art. 5 alin. (4) lit. 

b) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 

436/2006 privind administrația publică locală.  

 Prin răspunsul nr. 265 din 29 martie 2022, înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/1935 din 

29 martie 2022, secretarul consiliului local i-a comunicat Comisiei că Judecătoria Drochia (sediul 

Central) a emis hotărârea din 16 decembrie 2021 (dosarul nr. 4-297/2021), ulterior menținută prin 

Decizia irevocabilă a Curții de Apel Bălți din 15 martie 2022 (dosarul nr.4r-107), conform căreia 

domnul Rolinschi Vasili, primar al comunei Braniște, raionul Rîșcani, a fost privat de dreptul de a 

ocupa funcții publice sau de demnitate publică pe un termen de 5 luni.  

 - la 3 iunie 2022, primarul interimar al Consiliului sătesc Sălcuța, raionul Căușeni, a 

notificat Comisia despre decesul primarului Novac Ion; 

 - la data de 24 iunie 2022, secretarul Consiliului comunal Ialpujeni, raionul Cimișlia, a 

informat prin scrisoare Comisia Electorală Centrală despre decesul primarului Pășcăneanu Eremia. 

 Astfel, în circumstanțele stabilite la art. 28 alin. (2), lit. a), c) și  e) din Legea nr. 436/2006 

privind administrația publică locală și art. 5 alin. (4) lit. b), e) și f) din Legea nr. 768/2000 privind 

statutul alesului local și în temeiul art. 26 alin. (1) lit. o), art. 150 alin. (3) din Codul electoral și al 

prevederilor hotărârii Comisiei nr. 706 din 13 septembrie 2011 „Cu privire la desfășurarea 

alegerilor locale noi”, precum și în baza materialelor prezentate și în vederea respectării 

prevederilor art. 150 alin. (4) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală prin hotărârile nr. 

553 din 15 iunie 2022, nr. 573 din 30 iunie 2022 și nr. 612 din 29 iulie 2022 a stabilit data de 16 

octombrie 2022 ca zi de desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele 

localități. 

 Prin hotărârea nr. 629 din 5 august 2022, Comisia a aprobat Programul calendaristic pentru 

realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi în unele localități din data 

de 16 octombrie 2022. 

 În perioada dintre data începerii perioadei electorale pentru alegerile locale noi din 16 

octombrie 2022 și data desfășurării celui de al doilea tur de scrutin (8 august 2022 – 11 noiembrie 

2022), Comisia a adoptat 36 de hotărâri cu privire la organizarea şi desfășurarea acestora, a căror 

tematică este prezentată în Figura nr. 1. 

 

 

 

 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_102006.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_102006.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_102041.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_102109.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-programului-calendaristic-pentru-realizarea-actiunilor-d-2751_102134.html
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Figura nr. 1 
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1. CADRUL NORMATIV 

 

Cadrul juridic necesar pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi este 

reprezentat de Codul electoral, în special de Titlul V al acestuia, precum și de actele normative ale 

Comisiei Electorale Centrale. 

Potrivit art. 150 alin. (1) din Codul electoral, alegerile locale noi au loc dacă   […]   primarul 

a demisionat, a fost revocat sau nu poate să-și exercite funcțiile, inclusiv din cauza privării de 

dreptul la ocuparea unor funcții, stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. În cazul apariției 

uneia dintre circumstanțele menționate la alin. (1), autoritatea administrației publice locale este 

obligată să comunice în scris despre acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 

10 zile de la data apariției acestei circumstanțe.  

Alineatul (4) al aceluiași articol prevede că data alegerilor noi se stabilește de către Comisia 

Electorală Centrală în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării circumstanțelor 

menționate la alin.(1), cu cel puțin 60 de zile înainte de ziua alegerilor, cu condiția că alegerile noi 

vor avea loc concomitent, de cel mult 2 ori pe an, primăvara și toamna. 

           Procedurile organizatorice în cazul alegerilor locale noi sunt descrise detaliat în următoarele 

regulamente/instrucțiuni aprobate prin hotărârile Comisiei Electorale Centrale, cu modificările 

ulterioare:  

Ce vizează activitatea organelor electorale 

 - Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin 

hotărârea CEC nr. 137 din 14 februarie 2006; 

 - Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin 

hotărârea CEC nr. 1702 din 19 iunie 2018; 

 - Regulamentul privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobat prin 

hotărârea CEC nr. 1734 din 3 iulie 2018; 

 - Instrucțiunea privind particularitățile evidenței contabile a cheltuielilor pentru 

organizarea și desfășurarea alegerilor, aprobată prin hotărârea  CEC nr. 4191 din 9 septembrie 

2020; 

 - Instrucțiunea privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a 

actelor, documentelor și echipamentului electoral după închiderea secțiilor de votare, aprobată prin 

hotărârea CEC nr. 5047 din 22 iunie 2021; 

Ce vizează procedurile electorale 

 - Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat 

prin hotărârea CEC nr. 332 din 24 octombrie 2006; 

 - Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor 

electorale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2674 din 25 septembrie 2014; 

 - Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărârea CEC nr. 

1729 din 3 iulie 2018; 

 - Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către 

organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărârea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2010; 

https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/regulamentul_cu%20privire%20la%20activitatea%20Comisiei%20Electorale%20Centrale.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/1_Regulamentul%20CECE(3).pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament%20_BESV(1).pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Anexa_4191_Instruc%C8%9Biunea%20pr_%20evidenta%20contabila%20CECE.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/5047_aprobare_Instructiune_impachetare.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_privind%20statutul%20observatorilor%20si%20procedura%20de%20acreditare%20a%20acestora%20(2)(1).pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_%20Intocmirea%2C%20administrarea%2Cdifuzarea%20si%20actualizarea%20listelor%20electorale(1).pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament%20cu%20privire%20la%20procedurile%20de%20tragere%20la%20sorti_.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_%20contestatii-ajustat%20(1).pdf


Pagină 6 din 27 

 - Regulamentul cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu 

dizabilități, aprobat prin hotărârea CEC nr. 4463 din 26 ianuarie 2016; 

 - Regulamentul privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare, 

aprobat prin hotărârea CEC nr. 2265 din 8 februarie 2019; 

 - Instrucțiunea cu privire la asigurarea infrastructurii secției de votare, aprobată 

prin hotărârea CEC nr. 2625 din 12 august 2014; 

Ce vizează candidații în alegeri 

 - Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la 

alegerile locale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2584 din 20 august 2019; 

 - Regulamentul cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenților 

electorali, aprobat prin hotărârea CEC nr. 382 din 12 decembrie 2006; 

 - Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanților cu drept de vot consultativ ai 

concurenților electorali, aprobat prin hotărârea CEC nr. 383 din 12 decembrie 2006; 

 - Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale și de promovare politică 

pe panourile publicitare, aprobat prin hotărârea CEC nr. 3328 din 28 aprilie 2015; 

 - Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, 

aprobat prin hotărârea CEC nr. 2704 din 17 septembrie 2019; 

Ce vizează procedurile de vot 

 - Instrucțiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hotărârea CEC 

nr. 3391 din 30 iulie 2010; 

 - Instrucțiunea cu privire la particularitățile exercitării dreptului la vot la alegerile locale, 

aprobată prin hotărârea CEC nr. 2734 din 27 septembrie 2019. 

În această perioadă au fost adoptate hotărâri referitoare la constituirea și modificarea 

componenței organelor electorale, stabilirea datei pentru desfășurarea turului doi al alegerilor 

locale noi, acreditarea observatorilor, dar și alte subiecte în limita competenței care derivă din 

Codul electoral.

https://a.cec.md/storage/old_site_files/files/files/Legi/tabel_regulamente/Regulamentul%20privind%20accesibilitatea%20procesului%20electoral.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/2265_Regulament_sistem_video(2).pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Instructiunea%20cu%20privire%20la%20asigurarea%20infrastructurii%20sectiei%20de%20votare.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_locale.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_%20persoane%20de%20incredere(1).pdf
https://a.cec.md/storage/old_site_files/files/files/Legi/tabel_regulamente/Reg_%20reprezentanti%20cu%20drept%20de%20vot%20consultativ%20ai%20concurentilor%20electorali.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament%20privind%20modalitatea%20plas%C4%83rii%20publicit%C4%83%C8%9Bii%20electorale_%20(1).pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_CEC_2704(2)%20(1)%20(1).pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Instruc%C8%9Biune%20cu%20privire%20procedura%20de%20vot%20cu%20urna%20mobil%C4%83.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Instructiunea_particularitati_drept_vot.pdf
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2. CONSTITUIREA CIRCUMSCRIPȚIILOR ELECTORALE  

ȘI A ORGANELOR ELECTORALE IERARHIC INFERIOARE 

 

Particularitățile constituirii și funcționării circumscripțiilor electorale și a consiliilor 

electorale de circumscripție sunt prevăzute în Secțiunea a 2-a a Codului electoral, iar 

particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare și birourilor electorale ale secțiilor de 

votare în Secțiunea a 3-a (cu precădere în art. 30). 

În cadrul alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022, Comisia Electorală Centrală, prin 

hotărârea nr. 651 din 30 august 2022, a constituit 3 circumscripții electorale de nivelul întâi pentru 

alegerea primarilor, după cum urmează:  

             - circumscripția electorală sătească Sălcuța nr. 10/20, raionul Căușeni; 

- circumscripția electorală comunală Ialpujeni nr. 11/11, raionul Cimișlia; 

- circumscripția electorală comunală Braniște nr. 27/6, raionul Rîșcani. 

 Hotarele circumscripțiilor electorale menționate supra au fost identice cu hotarele unităților 

administrativ-teritoriale prevăzute de Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-

teritorială a Republicii Moldova.  

   

2.1.  Constituirea consiliilor electorale de circumscripție  

 În vederea executării prevederilor art. 28 și art. 30 din Codul electoral, la 9 august 2022 

Comisia Electorală Centrală a solicitat partidelor politice reprezentate în Parlament, precum şi 

autorităților administrației publice locale de nivelul întâi să înainteze candidaturi pentru 

constituirea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi. Astfel, ținând cont de 

prevederile art. 131 alin. (2) și art. 132 din Codul electoral, Comisia prin hotărârile nr. 656 - 658 

din 5 septembrie 2022 a constituit următoarele consilii electorale de circumscripție (CECE): 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Sălcuța nr. 10/20, raionul Căușeni 

(hotărârea Comisiei nr. 656 din 5 septembrie 2022); 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Ialpujeni nr. 11/11, raionul 

Cimișlia (hotărârea Comisiei nr. 657 din 5 septembrie 2022); 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale Braniște nr. 27/6, raionul Rîșcani (hotărârea 

Comisiei nr. 658 din 5 septembrie 2022). 

 Componența numerică a consiliilor electorale de circumscripție a fost de 7 membri. În total, 

în cadrul consiliilor electorale de circumscripție și-au desfășurat activitatea 21 de membri. 

 În perioada activității consiliilor electorale de circumscripție, au fost înregistrate 2 

modificări în componența acestora. În cadrul Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Ialpujeni nr. 11/11 un membru și-a dat demisia, iar în cazul Consiliului electoral al 

circumscripției electorale Braniște nr. 27/6 un membru al consiliului a fost revocat din funcție. 

  Potrivit pct. 5 din hotărârile sus-menționate, consiliile electorale de circumscripție au 

constituit secțiile de votare corespunzătoare și birourile electorale ale secțiilor de votare (BESV). 

  

  

https://a.cec.md/index.php/ro/cu-privire-la-constituirea-circumscriptiilor-electorale-pentru-organizarea-alege-2751_102578.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-constituirea-consiliului-electoral-al-circumscriptiei-electorale-s-2751_102598.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-constituirea-consiliului-electoral-al-circumscriptiei-electorale-c-2751_102599.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-constituirea-consiliului-electoral-al-circumscriptiei-electorale-c-2751_102600.html
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2.2.  Constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare 

 În conformitate cu art. 30 alin. (2) şi art. 131 alin. (3) din Codul electoral, pentru 

constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare, partidele politice reprezentate în Parlament 

și consiliile locale au înaintat candidaturi în componența acestora. Întrucât unii dintre subiecții cu 

drept de desemnare a candidaturilor nu au înaintat candidaturi, numărul rămas de membri a fost 

completat de consiliul electoral de circumscripție din Registrul funcționarilor electorali. 

 Cu cel puțin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, consiliile electorale au constituit birourile 

electorale ale secțiilor de votare, care cuprind cel puțin 30 și cel mult 3.000 de alegători, după cum 

urmează: 

 - CECES Sălcuța nr. 10/20, raionul Căușeni – 2 birouri; 

 - CECEC Ialpujeni nr. 11/11, raionul Cimișlia – 2 birouri; 

 - CECEC Braniște nr. 27/6, raionul Rîșcani – 3 birouri. 

 Analizând componența organelor electorale inferioare prin prisma principiului egalității 

între femei și bărbați, stipulat de art. 7 din Legea nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalității de 

șanse între femei și bărbați, în activitatea acestora s-au implicat preponderent femeile. Astfel, 

bărbații au constituit doar 14,29 % din rândul membrilor CECE și 9,43% din componența BESV. 

Totodată, la funcțiile de conducere, de asemenea, au prevalat femeile, iar bărbații au constituit 

33,33% în CECE și 14,29% în BESV. Profilul de gen al componenței organelor electorale 

inferioare este prezentat în infograficele ce urmează. 
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3. INSTRUIREA FUNCȚIONARILOR ELECTORALI  

ȘI A ALTOR SUBIECȚI IMPLICAȚI ÎN PROCESUL ELECTORAL 

 

În data de 9 august 2022, Centrul de instruire continuă în domeniul electoral (în continuare 

– CICDE) a aprobat Planul de instruire pentru alegerile locale noi din 16 octombrie 2022, în baza 

căruia au fost realizate activitățile de instruire a membrilor organelor electorale, dar și a altor 

grupuri de beneficiari. 

Instruirea membrilor consiliilor electorale de circumscripție a fost desfășurată în felul 

următor: 

Etapa I: pe data de 6 septembrie, au avut loc 3 seminare „față în față” cu participarea 

funcționarilor din cadrul CECE, care au avut drept scop formarea competențelor referitoare la 

realizarea următoarelor atribuții: înregistrarea concurenților electorali, constituirea și coordonarea 

activității BESV, colaborarea cu persoanele autorizate să asiste la operațiunile electorale, 

soluționarea contestațiilor electorale, totalizarea rezultatelor alegerilor. 

La cele 3 seminare au participat 17 persoane din 21 de persoane invitate, rata de participare 

fiind de 81%. Din perspectiva egalității de gen, balanța se înclină spre femei: 15 persoane instruite 

sau 88,2% au fost femei, iar 2, sau 11,8%, au fost bărbați (vezi Figura nr. 6). 

 

Figura nr. 6. Analiza sub aspectul 

dimensiunii de gen a participanților 

la seminarele de instruire organizate 

pentru consiliile electorale de 

circumscripție la alegerile locale noi 

din 16 octombrie 2022. 

 

 

Etapa II: în data de 13 octombrie, toți membrii CECE au beneficiat de o instruire on-line 

referitoare la ziua alegerilor (aspecte organizatorice) și procedura de sistematizare, împachetare, 

sigilare și transmitere a actelor, documentelor și a echipamentului electoral, ce urmează a fi 

realizată de consiliile electorale.  

 

Instruirile membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare s-a desfășurat în două 

etape: 

Etapa I: pe data de 21 septembrie, s-au desfășurat seminare de instruire „față în față”, care 

au fost axate pe prezentarea prevederilor legale și realizarea activităților practice privind activitatea 

biroului electoral până în ziua alegerilor, responsabilitățile BESV în ziua alegerilor – organizarea 

votării, numărarea și totalizarea voturilor, completarea documentației electorale. 

La instruire au fost invitați membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite 

de CECES Sălcuța, CECEC Ialpujeni, CECEC Braniște. La seminare au participat 41 de persoane 

din 53 invitate (rata de prezență fiind de 77%). Majoritatea funcționarilor instruiți din BESV au 

fost femei – 40 de persoane, sau 98% (vezi Figura nr. 7). 

88.2%

11.8%

Analiza sub aspectul dimensiunii de gen a 

participanților la seminarele de instruire organizate 

pentru CECE la alegerile locale noi

Femei Barbați

https://www.cicde.md/media/files/files/plan_instruiri_aln_oct_2022_aprobat_6198450.pdf
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Figura nr. 7. Analiza sub 

aspectul dimensiunii de gen a 

participanților la seminarele de 

instruire organizate pentru 

birourile electorale ale secțiilor 

de votare la alegerile locale noi 

din 16 octombrie 2022. 

 

Etapa II: în data de 13 octombrie, a fost organizat un seminar on-line dedicat zilei 

alegerilor (aspecte organizatorice) și procedurii de sistematizare, împachetare, sigilare și 

transmitere a actelor, documentelor și a echipamentului electoral, ce urmează a fi realizată de 

birourile electorale ale secțiilor de votare.  

La webinarele din 13 octombrie, președinții CECE și BESV au beneficiat de o prezentare 

privind funcționalitățile aplicației „Observatori”, care au rol de controlor (au obligația de a da 

răspuns la sesizările depuse de observatori prin intermediul acestui instrument on-line).  

Instruirea operatorilor SIAS „Alegeri” din cadrul BESV a fost desfășurată în format on-

line pe data de 7 octombrie 2022. În cadrul webinarului, la care au participat 19 persoane (operatori 

din cadrul secțiilor de votare și președinți ai BESV), au fost explicate atribuțiile operatorului 

privind înregistrarea în sistem a prezenței la vot, a informației din procesul-verbal privind 

rezultatele numărării voturilor, funcționarea sistemului de supraveghere video etc. 

Suplimentar la instruirea funcționarilor electorali și a personalului tehnic, CICDE a asigurat 

instruirea secretarilor consiliilor locale din cele 3 unități administrativ-teritoriale în care au fost 

organizate alegeri. În cadrul instruirii on-line din 12 august pe subiectul: „Atribuțiile secretarului 

consiliului local în domeniul electoral” s-a pus accent pe atribuțiile administrației publice locale 

în perioada electorală, dar și în afara acesteia. S-a explicat în ce constă activitatea registratorului 

și care îi sunt atribuțiile (au fost demonstrate funcționalitățile la care are acces registratorul în 

Registrul de stat al alegătorilor). 

Pe platforma de instruire la distanță a CICDE au fost puse la dispoziție două cursuri e-

learning pentru alte părți interesate: „Desemnarea candidaților și statutul concurentului electoral 

la funcția de primar la alegerile locale noi”, „Rolul persoanelor delegate în procesul electoral”. 

Concurenților electorali și persoanelor desemnate de aceștia le-a fost comunicată 

oportunitatea de instruire oferită de CICDE (postere, e-mail). 

Pentru desfășurarea instruirilor funcționarilor electorali și a altor subiecți implicați în 

alegeri au fost elaborate/actualizate, publicate/distribuite următoarele materiale metodico-

didactice:  

1. Manual pentru membrii CECE (ro-ru) 

2. Manual pentru membrii BESV (ro-ru) 

3. Poster: Axa timpului pentru membrii CECE (ro-ru) 

4. Poster: Axa timpului pentru membrii BESV (ro-ru) 

5. Modele de acte necesare în activitatea membrilor CECE la alegerile locale noi din 16 

octombrie 2022 

6. Modele de acte necesare în activitatea membrilor BESV la alegerile locale noi din 16 

octombrie 2022 

98.0%

2.0%

Analiza sub aspectul dimensiunii de gen a 

participanților la seminarele de instruire organizate 

pentru BESV la alegerile locale noi

Femei Barbați
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7. Poster: Schema de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a actelor, 

documentelor și echipamentului electoral de către CECE (ro-ru) 

8. Poster: Schema de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a actelor, 

documentelor și echipamentului electoral de către BESV (ro-ru) 

9. Poster: Pașii de numărare a voturilor de către membrii BESV (ro-ru) 

10. Fișa didactică: Prima ședință a biroului electoral al secției de votare (BESV)  

11. Fișa didactică: Acte întocmite de BESV pe parcursul activității (ro-ru) 

12. Film metodico-didactic: Aplicația „Observatori” (înregistrarea observatorilor de către  

CECE în această aplicație). 

Toate materialele didactice elaborate au fost plasate și pe pagina oficială a CICDE: 

www.cicde.md la compartimentul Alegeri și referendumuri. 

 

În total, pentru buna desfășurare a alegerilor locale noi, în cadrul a 6 seminare și 4 webinare, 

CICDE a instruit 74 de persoane (vezi Figura nr. 8).  

 

 

 

 

Figura nr. 8. Categoriile 

de persoane instruite de 

CICDE pentru alegeri.

Membri CECE

23%

Membri BESV

55%

Operatori BESV

18%

Secretari ai 

Consiliilor locale

4%

Persoane instruite pentru organizarea și desfășurarea 

alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022

http://www.cicde.md/
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4. ASIGURAREA CU ECHIPAMENT ELECTORAL  

ÎN PROCESUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ALEGERILOR  

  

În calitatea sa de organ de stat constituit pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, 

Comisia Electorală Centrală întreprinde toate măsurile în scopul asigurării condițiilor pentru buna 

desfășurare a alegerilor locale noi stabilite pentru data de 16 octombrie 2022, al implementării 

prevederilor Regulamentului cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu 

dizabilități, aprobat prin hotărârea Comisiei nr. 4463/2016 și ale Instrucțiunii cu privire la 

asigurarea infrastructurii secției de votare, aprobate prin hotărârea CEC nr. 2625/2014. Astfel, 

Comisia solicitată autorităților administrației publice locale (în continuare – APL) îmbunătățirea 

situației privind accesibilitatea clădirilor publice, inclusiv în care sunt amplasate sediile secțiilor 

de votare în cadrul alegerilor. 

În ziua alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022, conform datelor din rapoartele 

prezentate de CECE-uri, s-a constatat că la votare au participat 16 persoane cu necesități speciale, 

dintre care 13 cu dizabilități de vedere. 

 Astfel, respectând prevederile actelor normative sus-menționate, localurile secțiilor de 

votare au fost amenajate corespunzător rigorilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, 

pentru ca acestea să aibă posibilitatea de a participa în mod egal la toate procesele electorale. 

 Majoritatea sediilor secțiilor de votare au fost organizate în spații publice (instituții de 

învățământ, case de cultură etc.), a căror accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități urmează a 

fi asigurată în continuare. 

 Pentru respectarea cadrului normativ vizat, Comisia în procesul de organizare și 

desfășurare a alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022 a realizat următoarele acțiuni: 

 - fiecare secție de votare, din cele 7 constituite, a avut în dotare rigle electorale, lupe, 

iluminare suplimentară în cabina de vot, s-au întreprins și alte măsuri care au permis persoanelor 

cu dizabilități de vedere să poată vota neasistat;  

 - fiecare secție de votare a fost asigurată cu câte cel puțin o cabină de vot special concepută 

pentru alegătorii cu dizabilități locomotorii.  

           4.1 Asigurarea  informațională a procesului electoral  

 

În total, pentru alegerile locale noi, desfășurate la data de 16 octombrie 2022 în 3 localități, 

în listele electorale au fost înscriși 6003 alegători. 

Cu 22 zile înainte de ziua alegerilor Comisia a transmis către APL de nivelul al doilea 

listele electorale în două exemplare oficiale, tipărite pe hârtie în format A3 și unul în format A4.  

Conținutul listelor electorale de bază a fost disponibil pe pagina web a Comisiei Electorale 

Centrale prin funcționalul „Verifică-te în RSA”, fiecare alegător având acces doar la informația sa 

personală. În același timp, membrii birourilor electorale au pus la dispoziția alegătorilor listele 

electorale spre verificare în localurile secțiilor de votare. 

În cadrul asigurării unei securități suplimentare procesului electoral și în vederea 

implementării Legii nr. 101/2008 cu privire la Concepția Sistemului informațional automatizat de 

stat „Alegeri”, în cele 7 secții de votare constituite a fost utilizat modulul „Prezența la vot și 

procese-verbale” al SIAS „Alegeri”. 

Pentru asigurarea funcționării continue și fără deficiențe a sistemului, CEC a contractat 3 

operatori naționali de transport de date care urmau să asigure conectarea la internet a secțiilor de 

votare, astfel fiecare dintre cele 7 secții de votare constituite a fost conectată la internet din 2 surse 

https://a.cec.md/storage/old_site_files/files/files/Legi/tabel_regulamente/Regulamentul%20privind%20accesibilitatea%20procesului%20electoral.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Instructiunea%20cu%20privire%20la%20asigurarea%20infrastructurii%20sectiei%20de%20votare.pdf


Pagină 13 din 27 
 

diferite. Toate secțiile de votare au fost dotate cu 2 laptopuri și o cameră video, pentru fiecare 

dintre secțiile de votare a fost contractat câte un operator de calculator. 

Pentru a asigura familiarizarea utilizatorilor cu echipamentul, softul și modalitatea de 

lucru, a fost lansată platforma on-line de training care reprezintă o simulare a modulului „Prezența 

la vot și procese-verbale”.
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5. DESEMNAREA ȘI ÎNREGISTRAREA CANDIDAȚILOR  

LA FUNCȚIILE ELECTIVE ȘI A GRUPURILOR DE INIȚIATIVĂ  

PENTRU SUSȚINEREA CANDIDAȚILOR INDEPENDNEȚI  

 

 Procedura de înregistrare a candidaților la funcția de primar este reglementată de Codul 

electoral în Titlul II „Dispoziții comune”, Capitolul 6 „Desemnarea și înregistrarea candidaților” 

și în Titlul V „Alegerile locale” (prevederi speciale), precum și de Regulamentul privind 

particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin 

hotărârea CEC nr. 2584/2019. După constituirea circumscripțiilor și organelor electorale 

inferioare, a demarat procedura de desemnare și înregistrare a candidaților. 

 În concordanță cu prevederile art. 47 din Codul electoral, începând cu data de 6 septembrie 

2022, Comisia a eliberat consiliilor electorale liste de subscripție, după cum urmează: 
 

Denumirea consiliului electoral 

LISTE DE SUBSCRIPȚIE 

Cantitatea (buc.) Nr. de serie (RO) 

CECES Sălcuța nr. 10/20, raionul Căușeni 28 000001 - 000028 

CECEC Ialpujeni nr. 11/11, raionul Cimișlia 28 000029 - 000056 

CECEC Braniște nr. 27/6, raionul Rîșcani 28 000057 - 000084 

TOTAL: 84 

  

 Conform prevederilor art. 46 alin. (2) din Codul electoral, dreptul de a desemna candidați 

la alegeri îl au: partidele politice și alte organizații social-politice înregistrate până la stabilirea 

datei alegerilor, blocurile electorale, dar și cetățenii Republicii Moldova care își înaintează propria 

candidatură (candidații independenți) pentru funcția de primar sau consilier local.  

 Prin urmare, prin hotărârile consiliilor electorale, au fost înregistrați pentru funcția de 

primar următorii concurenți electorali: 

 

Consiliul 

electoral 

emitent 

Nr. și data emiterii 

hotărârii privind 

înregistrarea 

concurentului 

electoral 

Numele/prenumele  

candidatului 

Denumirea subiectului care a 

desemnat candidatul 

CECES 

Sălcuța nr. 

10/20, raionul 

Căușeni 

HCECE nr. 8 din  

13 septembrie 2022 

Maria  

CIOMÎRTAN  

Partidul Politic  

„Partidul Acțiune Solidaritate” 

HCECE nr. 9 din  

13 septembrie 2022 

Mihail 

ZNACOVEAN  

Partidul Politic  

„Platforma Demnitate și Adevăr” 

HCECE nr.10 din  

13 septembrie 2022 

Liliana  

BACAL  

Partidul Liberal Democrat din 

Moldova 

 

 

 

https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_locale.pdf
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3

2

3

1

2

2

2

1

CECEC Braniște

CECEC Ialpujeni

CECES Sălcuța

Profilul de gen al candidaților înregistrați
la funcția de primar

TOTAL FEMEI BĂRBAȚI

Figura nr. 9

Consiliul 

electoral 

emitent 

Nr. și data emiterii 

hotărârii privind 

înregistrarea 

concurentului 

electoral 

Numele/prenumele  

candidatului 

Denumirea subiectului care a 

desemnat candidatul 

CECEC 

Ialpujeni nr. 

11/11, raionul 

Cimișlia 

HCECE nr. 9 din  

12 septembrie 2022 

Vitalie  

BURDUH  

Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor 

din Republica Moldova” 

HCECE nr. 8 din  

12 septembrie 2022 

Constantin  

SAVANU  

Partidul Politic  

”Partidul Acțiune Solidaritate” 

 

CECEC 

Braniște nr. 

27/6, raionul 

Cimișlia 

HCECE nr. 9 din  

13 septembrie 2022 

Veaceslav  

POPA  
Partidul Democrat din Moldova 

HCECE nr. 8 din  

13 septembrie 2022 

Daniela  

COLTUN  

Partidul Politic  

”Partidul Acțiune Solidaritate” 

HCECE nr. 11 din  

20 septembrie 2022 

Vasili  

ROLINSCHI  

Partidul Politic  

„PARTIDUL SCHIMBĂRII” 

 

În total, pentru alegerile locale noi din 16 octombrie 2022, la funcția de primar, consiliile 

electorale au înregistrat 8 concurenți electorali, toți candidații fiind înaintați de către partide 

politice (figura 9). 

După profilul de gen, în calitate de candidați la funcția de primar au fost înregistrate 3 femei 

(37,5%) și 5 bărbați (62,5 %). 
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6. MONITORIZAREA ALEGERILOR ȘI REFLECTAREA LOR ÎN MASS-MEDIA  

 

Pentru alegerile locale noi din 16 octombrie 2022 au fost acreditați 20 de observatori 

naționali. Aceștia au fost acreditați de către Comisia Electorală Centrală și au reprezentat o 

asociație obștească. Persoanele acreditate și-au desfășurat activitatea în cele 7 secții de votare 

constituite în cele 3 localități, la alegerile organizate pentru primul tur de scrutin și, ulterior, în 3 

secții de votare, în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi, desfășurat pe 30 octombrie 

2022.  

În vederea respectării prevederilor art. 68 alin. (5) din Codul electoral și în conformitate cu 

pct. 18 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărârea CEC nr. 332/2006, precum și în scopul asigurării activității eficiente a 

observatorilor naționali, aceștia au fost înregistrați în modulul SIAS „Alegeri” – „Observatori”. 

Sistemul menționat permite efectuarea controlului complet al procesului de înregistrare a 

observatorilor de către administratorii din cadrul CEC, precum și reprezintă o platformă unde 

observatorii pot depune sesizări, despre încălcările comise în secția de votare în ziua alegerilor, în 

regim online. 

Pe 15 august 2022, Comisia a aprobat Regulamentul privind reflectarea campaniei 

electorale la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022 în mijloacele de informare în masă din 

Republica Moldova. Documentul are drept scop asigurarea reflectării echitabile, echilibrate şi 

imparțiale a campaniei electorale pentru alegerile noi din 16 octombrie 2022 în mijloacele de 

informare în masă, promovarea libertății de exprimare şi pluralismului politic, precum și stabilirea 

unor norme obligatorii pentru aplicare. 

Comunicarea Comisiei cu mass-media pe subiectele legate de organizarea alegerilor locale 

noi din 16 octombrie 2022, s-a realizat prin comunicate și anunțuri de presă, evenimente, discuții 

on-line, postări pe rețelele de socializare (Facebook, YouTube, Telegram, Instagram), participare 

la emisiuni. Au fost redactate și publicate 29 comunicate de presă, care au reflectat hotărârile 

Comisiei cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor. Totodată, în ziua votării, 16 octombrie 

2022, Comisia a publicat 6 comunicate de presă privind procesul votării în cele 3 localități și a 

prezentat rezultatele preliminare. De asemenea, au fost făcute 15 anunțuri de presă. 

Pentru cel de-al doilea tur de scrutin, au fost elaborate 5 comunicate de presă și 3 anunțuri 

de presă. În ziua votării au fost publicate 6 comunicate de presă, inclusiv cu rezultatele preliminare. 

Acestea au fost transmise instituțiilor mass-media și distribuite pe rețele de socializare. În baza 

informațiilor oferite de site-urile on-line ale instituțiilor media și ale agențiilor de presă, a fost 

efectuată monitorizarea zilnică și lunară a presei, conform procedurii stabilite. Din conținutul 

materialelor de presă, în linii generale, Comisia a apărut în lumină pozitivă. 

De asemenea, toate ședințele CEC, precum și evenimentele organizate de Comisie au fost 

transmise live pe portalul privesc.eu și rlive.md, precum și pe alte surse media: protv.md, 

jurnaltv.md, sinteza.org, zdg.md, tribuna.md, Radio Moldova, Primul în Moldova, Studio Căușeni, 

NTV, noi.md, replicamedia.md, deschide.md, realitatea.md etc. Pe paginile de Facebook, 

Telegram și Instagram au fost plasate toate comunicatele de presă și anunțurile, precum și galerii 

foto de la anumite evenimente. Pe rețelele de socializare, Comisia a publicat foto privind procesul 

de recepționare a documentelor, dar și a proceselor-verbale scanate cu rezultatele alegerilor locale 

noi. 
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7. SUSŢINEREA FINANCIARĂ A CAMPANIILOR ELECTORALE 

 

7.1 Supravegherea privind finanțarea campaniilor electorale 

în alegerile locale noi din 16 octombrie 2022. 

 

Prin hotărârea nr. 653 din 30 august 2022, Comisia a stabilit plafonul mijloacelor financiare 

ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi 

pentru funcția de primar din data de 16 octombrie 2022, pornind de la 9,52 lei pentru un alegător. 

De asemenea, prin hotărârea nr. 652 din 30 august 2022, Comisia a stabilit cuantumul creditului 

fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale noi pentru funcția de primar din 

16 octombrie 2022, acesta constituind 25000 lei pentru fiecare partid, organizație social-politică, 

bloc electoral și 5000 lei pentru fiecare candidat independent.  

Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a creditelor fără 

dobândă concurenților electorali în vederea desfășurării campaniei electorale aferente alegerilor 

locale noi pentru funcția de primar din 16 octombrie 2022 au fost puse în sarcina Ministerului 

Finanțelor.  

În temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) din Codul electoral, ale pct. 24 sub pct. 1 din 

Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin 

hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019, cu modificările ulterioare (în continuare – 

regulament), precum și potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de 

organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data 

de 16 octombrie 2022, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 629 din 5 august 

2022, concurenții electorali prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile de la 

deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral”, și, ulterior, săptămânal, rapoarte privind 

finanțarea campaniei electorale sau, în caz de nedeschidere a unui cont la bancă cu mențiunea 

„Fond electoral”, în termen de 3 zile de la înregistrare, informează despre acest fapt Comisia, 

asigurând desfășurarea activităților ce nu implică cheltuieli financiare.  

Rapoartele privind finanțarea campaniei electorale conțin date privind toate veniturile și 

cheltuielile concurentului electoral și se prezintă conform modelului din anexa nr. 4 la regulament. 

Potrivit pct. 24 din regulament, raportul privind finanțarea campaniei electorale în cazul alegerilor 

locale se prezintă de către partidul politic Comisiei Electorale Centrale. 

 Informația privind partidele politice care au desemnat candidați și privind candidații 

înregistrați în calitate de concurenți electorali este prezentată în următorul tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-plafonului-general-al-mijloacelor-financiare-ce-2751_102580.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-cuantumului-creditului-fara-dobanda-acordat-concurentil-2751_102579.html
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_CEC_2704(2)%20(1)%20(1).pdf
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-programului-calendaristic-pentru-realizarea-actiunilor-d-2751_102134.html
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Partidele politice care au desemnat candidați 

și candidații înregistrați în calitate de concurenți electorali 

 

Concurentul electoral Candidații înregistrați 

1. 
Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 

a) pe data de 12 septembrie 2022 

             – la CECEC Ialpujeni nr.11/11, raionul Cimișlia; 

b) pe data de 13 septembrie 2022: 

             - la CECES Sălcuța nr. 10/20, raionul Căușeni, 

             - la CECEC Braniște nr. 27/6, raionul Rîșcani;  

2. 
Partidul Liberal 

Democrat din 

Moldova 

a) pe data de 13 septembrie 2022  
b)                - la CECES Sălcuța nr. 10/20, raionul Căușeni; 

3. 
Partidul Politic 

„Platforma 

Demnitate și Adevăr” 

 a  pe data de 13 septembrie 2022  

                    - la CECES Sălcuța nr. 10/20, raionul Căușeni; 

 

  

4. 

Partidul Politic 

„Partidul Socialiştilor 

din Republica 

Moldova” 

P  pe data de 12 septembrie 2022  

                     - la CECEC Ialpujeni nr. 11/11, raionul Cimișlia; 

 

 

5. 
Partidul Democrat 

din Moldova 

    pe data de 13 septembrie 2022  
                     - la CECEC Braniște nr. 27/6, raionul Rîșcani; 

 

6. 
Partidul Politic 

„Partidul 

Schimbării” 

P  pe data de 20 septembrie  2022  
                     - la CECEC Braniște nr. 27/6, raionul Rîșcani. 

 
 

 

Din cele 6 partide politice, care au înregistrat candidați în calitate de concurenți electorali, 

și-au deschis cont cu mențiunea „Fond electoral” - Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate”, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Democrat din Moldova. 

 

            În acest sens, Comisia a adoptat 4 hotărâri cu privire la supravegherea veniturilor și 

cheltuielilor concurenților electorali. Prin hotărârile nr. 696 din 27 septembrie 2022, nr. 718 din 7 

octombrie 2022, nr. 726 din 11 octombrie 2022, nr. 732 din 18 octombrie 2022, s-a luat act de 

informațiile cuprinse în  rapoartele concurenților electorali pentru perioadele de 12-16 septembrie 

2022; 17-23 septembrie 2022; 24-30 septembrie 2022; 1-7 octombrie 2022; 8-14 octombrie 2022. 

  Pentru cel de-al doilea tur de scrutin, au fost adoptate 2 hotărâri cu privire la 

supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali. Prin hotărârile nr. 737 din 25 

octombrie 2022 și nr. 747 din 1 noiembrie 2022, s-a luat act de informațiile cuprinse în  rapoartele 

concurenților electorali pentru perioadele 18-21 octombrie 2022 și 22-28 octombrie 2022. 

  Informația privind veniturile concurenților electorali pentru finanțarea campaniei 

electorale este prezentată în următorul tabel:  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102680.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102705.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102705.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102717.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102739.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102748.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102748.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102770.html
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Date generalizatoare privind veniturile în campania electorală a concurenților electorali la 

alegerile locale noi din 16 octombrie 2022 și turul doi de scrutin din 30 octombrie 2022 

 

Venituri în campania electorală (lei) 

Nr. 

d/o   

Denumirea 

concurentului 

electoral 

Mijloace 

bănești 

primite din 

donațiile 

persoanelor 

fizice din 

țară (lei) 

Mijloace 

bănești 

primite din 

donațiile 

persoanelor 

fizice din 

afara țării 

(lei) 

Mijloace 

bănești 

primite din 

donațiile 

persoanelor 

juridice (lei) 

Mijloace 

financiare 

proprii 

(lei) 

Donații în 

mărfuri, 

obiecte, 

lucrări sau 

servicii în 

perioada 

electorală 

estimate în lei 

Total 

donații în 

campania 

electorală 

(lei) 

1 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune 

și Solidaritate” 

0,00 0,00 0,00 24275,50 0,00 24275,50 

2 
Partidul Democrat 

din Moldova 
0,00 0,00 0,00 1603,50 0,00 1603,50 

3 

Partidul Liberal 

Democrat din 

Moldova 

0,00 0,00 0,00 7000,00 0,00 7000,00 

4 

Partidul Politic 

„Platforma 

Demnitate și 

Adevăr” 

0,00 0,00 0,00 0,00 1400,00 1400,00 

5 

Partidul Politic 

„Partidul 

Socialiştilor din 

Republica 

Moldova” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Partidul Politic 

„PARTIDUL 

SCHIMBĂRII” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

În urma activității de supraveghere privind veniturile și cheltuielile aferente campaniei 

electorale, Comisia Electorală Centrală a aplicat următoarele sancțiuni:  

1) avertisment, într-un singur caz: 

 - Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr. 

 

 În cadrul supravegherii veniturilor și cheltuielilor aferente campaniei electorale, Comisia 

Electorală Centrală a ținut cont de rapoartele prezentate de concurenții electorali și de informația 

bancară prezentată zilnic Comisiei, potrivit art. 41 alin. (7) din Codul electoral. 

Au fost supravegheate veniturile și cheltuielile candidaților desemnați de următoarele 

partide politice: 

- Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”; 

- Partidul Liberal Democrat din Moldova; 

- Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”; 

- Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” 

- Partidul Democrat din Moldova; 

- Partidul Politic „Partidul Schimbării”. 
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Informația despre hotărârile adoptate cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor 

aferente campaniei electorale, precum și privind sancțiunile aplicate este prezentată în următorul 

tabel: 

Nr 

d/o 

Nr. și data hotărârii 

CEC 

Sancțiunea 

aplicată 

Concurentul 

electoral 
Notă 

1. 

HCEC nr. 696 din 26 

septembrie 2022 „Cu 

privire la supravegherea 

veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală a 

alegerilor locale noi din 

16 octombrie 2022, 

pentru perioada 12-16 

septembrie 2022; 

17-23 septembrie 2022” 

  

- Partidul Politic 

„Partidul Acțiune 

și Solidaritate” 

 

-  Partidul Politic 

„Platforma 

Demnitate și 

Adevăr” 

S-a luat act de datele din 

rapoartele privind finanțarea 

campaniei electorale a 

alegerilor locale noi din 16 

octombrie 2022, pentru 

perioadele 12-16 septembrie 

și 17-23 septembrie 2022 

Avertisment  

  Partidul Politic 

„Platforma     

  Demnitate și   

  Adevăr” 

S-a aplicat sancțiunea sub 

formă de avertisment 

pentru încălcarea modului 

de susținere financiară a 

campaniei electorale 

(pregătirea materialelor 

promoționale și începerea 

efectivă a campaniei 

electorale înainte de 

termenul stabilit de lege). 

 

  Partidul Politic 

„Platforma  

  Demnitate și  

  Adevăr” 

Concurentul electoral 

Partidul Politic „Platforma 

Demnitate și Adevăr” a fost 

obligat să prezinte, în termen 

de 24 de ore de la data 

adoptării prezentei hotărâri – 

până la 28 septembrie 2022, 

ora 17.00, raportul privind 

finanțarea campaniei 

electorale pentru 

perioada 17-23 septembrie 

2022 sau informația privind 

nedeschiderea contului 

bancar cu mențiunea „Fond 

electoral” și desfășurarea 

activităților de campanie ce 

nu implică cheltuieli 

financiare. În același termen, 

concurentul electoral a fost 

obligat să 

prezinte considerentele în 

legătură cu eludarea metodei 

de bază de finanțare a 

campaniei electorale și 

documentele primare care 

confirmă tranzacția de 

donație, dar și formula 

aplicată de concurent la 

evaluarea bunurilor donate. 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102680.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102680.html
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2. 

HCEC nr.718 din 7 

octombrie 2022 „Cu 

privire la supravegherea 

veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală a 

alegerilor locale noi din 

16 octombrie 2022, 

pentru perioada 24-30 

septembrie 2022” 

  

Partidul Liberal 

Democrat 

din Moldova 

S-a luat act de datele din 

rapoartele privind finanțarea 

campaniei electorale a 

alegerilor locale noi, pentru 

perioadele 26-28 septembrie 

și 29-30 septembrie 2022. 

 

Partidului Politic 

„Partidul Acțiune 

și Solidaritate” 

S-a luat act de datele din 

rapoarte cu valorile zero 

pentru perioadele 24-

30 septembrie 2022 și 29-30 

septembrie 2022. 

3. 

HCEC nr.726 din 11 

octombrie 2022 „Cu 

privire la supravegherea 

veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală a 

alegerilor locale noi din 

16 octombrie 2022, 

pentru 1-7 octombrie 

2022” 

  

- Partidul 

Democrat din 

Moldova  

             

- Partidul Politic 

„Partidul Acțiune 

și Solidaritate”    

 

- Partidul Liberal 

Democrat din 

Moldova 

S-a luat act 

de datele cuprinse în 

rapoartele privind finanțarea 

campaniei electorale 

a alegerilor locale noi. 

4. 

HCEC nr.732 din 18 

octombrie 2022 „Cu 

privire la supravegherea 

veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electoraliîn 

campania electorală a 

alegerilor locale noi din 

16 octombrie 2022, 

pentru perioada 8-14 

octombrie mai 2022 ” 

 

 

-  Partidul 

Democrat din 

Moldova  

         

-  Partidul Politic 

„Partidul Acțiune 

și Solidaritate”    

 

 -  Partidul 

Liberal Democrat 

din Moldova    

 

S-a luat act  

de datele cuprinse în 

raportul privind finanțarea 

campaniei electorale 

a alegerilor locale noi.  

 

5. 

HCEC nr.737 din 25 

octombrie 2022 „Cu 

privire la supravegherea 

veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală a 

alegerilor locale noi din 

30 octombrie 2022 

aferentă turului doi 

pentru perioada 18-21 

octombrie 2022” 
 

  Partidul Politic 

„Partidul Acțiune 

și Solidaritate” 

S-a luat act  

de datele cuprinse în 

raportul privind finanțarea 

campaniei electorale 

a alegerilor locale noi 

aferente turului doi al 

alegerilor locale noi.  

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102705.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102705.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102717.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102717.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102739.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102739.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102748.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102748.html


Pagină 22 din 27 
 

 

  

În conformitate cu art. 41 alin. (7) din Codul electoral, banca la care este deschis contul cu 

mențiunea „Fond electoral” informează zilnic Comisia despre mijloacele bănești virate în acesta.  

 Astfel, băncile, la care concurenții electorali Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate”, Partidul Liberal Democrat din Moldova și Partidul Democrat din Moldova au avut 

deschise conturile respective, au prezentat informația în termenele stabilite. 

 Informația privind cheltuielile concurenților electorali pentru finanțarea campaniei 

electorale este prezentată în următorul tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

HCEC nr. 747 din 1 

noiembrie 2022 „Cu    

privire la supravegherea  

veniturilor și  

cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală 

aferentă turului doi al 

alegerilor locale noi 

pentru funcția de primar 

din 30 octombrie 2022, 

pentru perioada 22-28 

octombrie 2022” 
 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune 

și Solidaritate”           

 

S-a luat act  

de datele cuprinse în 

raportul privind finanțarea 

campaniei electorale 

a alegerilor locale noi 

aferente turului doi al 

alegerilor locale noi.  

 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102770.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102770.html
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 Date generalizate privind cheltuielile în campania electorală a concurenților electorali la alegerile locale noi 

din 16 octombrie 2022 și turul doi de scrutin din 30 octombrie 2022  
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T
o
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l 
(l

ei
) 

1 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 

0,00 5670,00 16305,00 2285,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 24275,50 

2 
Partidul Democrat din 

Moldova 
0,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 1603,50 

3 

Partidul Liberal 

Democrat din 

Moldova 

0,00 0,00 6800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 7000,00 

4 

Partidul Politic 

„Platforma Demnitate 

și Adevăr” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Partidul Politic 

„Partidul Socialiştilor 

din Republica 

Moldova” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Partidul Politic 

„PARTIDUL 

SCHIMBĂRII” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7.2 Surse financiare precizate pentru alegerile locale noi din 16 octombrie 2022 
 

Prin hotărârea nr. 69 din 19 octombrie 2021, în bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru 

anul 2022 au fost aprobate, în vederea organizării și desfășurării alegerilor locale noi din anul 

2022, surse financiare în sumă de 8776,45 mii lei, inclusiv pentru activitatea a 15 consilii electorale 

de nivelul întâi și 25 de birouri electorale. 

Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, Comisiei Electorale Centrale 

i-au fost aprobate și alocate inițial pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 

primăvara și toamna anului curent resurse financiare în sumă de 2 464,0 mii lei. Ulterior, prin 

Legea nr.112/2022 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, 

Comisiei Electorale Centrale i-au fost aprobate și alocate încă 3 555,3 mii lei.  

Astfel, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din anul 2022 au fost 

aprobate surse financiare în sumă totală de 6 019,3 mii lei. 
 

Alocații bugetare tip 00063 pentru ALN din anul 2022 

ECO Tip de cheltuieli 

Comisia Electorala Centrală 

Alocații 

precizate 

 la începutul 

anului 

Alocații în 

urma 

rectificării 

bugetului 

TOTAL alocații 

precizate pentru 

anul 2022 

          

Cod 21 Cheltuieli de personal  464000,00 522600,00 986600,00 

211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor 359700,00 405100,00 764800,00 

212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 104300,00 117500,00 221800,00 

Cod 22 Bunuri și servicii 211300,00 100600,00 311900,00 

222210 Servicii informaționale  72500,00 94700,00 165550,00 

222220 Servicii de telecomunicații 12000,00  13650,00 

222400 Servicii de transport 42000,00 5900,00 47900,00 

222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 10000,00  10000,00 

222970 Servicii financiare 900,00  900,00 

222980 Servicii poștale și de curierat 17100,00  17100,00 

222990 Servicii neatribuite altor alineate 56800,00  56800,00 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 1345700,00 2791600,00 4137300,00 

281600 Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane fizice 1096800,00 2266800,00 3363600,00 

281900 Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii 248900,00 524800,00 773700,00 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 443000,00 140500,00 583500,00 

331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 38400,00 42700,00 81100,00 

333110 Procurarea produselor alimentare 8100,00 1100,00 9200,00 

336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc 

 și a rechizitelor de birou 
275100,00  275100,00 

339110 Procurarea altor materiale 121400,00 96700,00 218100,00 

TOTAL 2464000,00 3555300,00 6019300,00 
 

 

În tabelele ce urmează, este prezentată informația cu privire la sursele financiare precizate, 

care constituie bugetul pentru desfășurarea alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022, inclusiv cu 

modificările operate ca urmare a redistribuirii alocațiilor pentru fiecare consiliu electoral de 

circumscripție, inclusiv pe fiecare tur de scrutin separat. 

 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-bugetului-comisiei-electorale-centrale-pentru-anul-2751_100673.html
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129175&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131239&lang=ro
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Astfel, pentru activitatea consiliilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale 

secțiilor de votare pentru desfășurarea alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022, inclusiv a celui 

de-al doilea tur de scrutin din 30 octombrie 2022, au fost alocate resurse financiare în sumă totală 

de 557,13 mii lei, după cum urmează: 

 

 

1. CECES Sălcuța nr.10/20, raionul Căușeni 
 

ECO Tip de cheltuieli 
Total alocații 

precizate 

      

Cod 22 Bunuri și servicii 4602,00 

222210 Servicii informaționale  400,00 

222220 Servicii de telecomunicații 1200,00 

222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 1470,00 

222980 Servicii poștale și de curierat 1532,00 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 132182,00 

281600 Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane fizice 132182,00 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 8089,00 

331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 4499,00 

336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și a rechizitelor de birou 1550,00 

339110 Procurarea altor materiale 2040,00 

TOTAL 144873,00 

 

 

 

2. CECEC Ialpujeni nr.11/11, raionul Cimișlia 
 

ECO Tip de cheltuieli 
Total alocații 

precizate 

     

Cod 22 Bunuri și servicii 4014,00 

222210 Servicii informaționale  400,00 

222220 Servicii de telecomunicații 1200,00 

222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 994,00 

222980 Servicii poștale și de curierat 1420,00 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 125209,00 

281600 Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane fizice 125209,00 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 6740,00 

331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 3390,00 

336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și a rechizitelor de birou 1550,00 

339110 Procurarea altor materiale 1800,00 

TOTAL 135963,00 
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3. CECEC Braniște nr. 27/6, raionul Rîșcani 
 

ECO Tip de cheltuieli 
Total alocații 

precizate 

      

Cod 22 Bunuri și servicii 8418,00 

222210 Servicii informaționale  400,00 

222220 Servicii de telecomunicații 1950,00 

222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 3080,00 

222980 Servicii poștale și de curierat 2988,00 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 245463,00 

281600 Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane fizice 245463,00 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 22409,00 

331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 14609,00 

336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și a rechizitelor de birou 3000,00 

339110 Procurarea altor materiale 4800,00 

TOTAL 276290,00 

 
 

 În tabelul de mai jos este reflectată executarea cheltuielilor din cuantumul alocațiilor 

precizate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022. 

 

Denumire ECO Executat CEC  
Redistribuit 

CECE 

Total executat 

pentru 

desfășurarea  

ALN din 

16.10.2022 

Remunerarea muncii angajaților 

conform statelor 
211180 241619,46 0,00 241619,46 

Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii 
212100 70069,62 0,00 70069,62 

Servicii informaționale  222210 35420,00 1200,00 36620,00 

Servicii de telecomunicații 222220 0,00 4350,00 4350,00 

Servicii de transport 222400 0,00 0,00 0,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 222710 0,00 5544,00 5544,00 

Servicii financiare 222970 0,00 0,00 0,00 

Servicii poștale și de curierat 222980 0,00 5940,00 5940,00 

Servicii neatribuite altor alineate 222990 3138,00 0,00 3138,00 

Alte cheltuieli pe bază de contracte cu 

persoane fizice 
281600 685295,03 502854,00 1188149,03 

Cheltuieli curente neatribuite la alte 

categorii 
281900 478076,33 0,00 478076,33 

Procurarea combustibilului, 

carburanților și lubrifianților 
331110 0,00 22498,00 22498,00 

Procurarea produselor alimentare 333110 0,00 0,00 0,00 

Procurarea materialelor de uz 

gospodăresc și a rechizitelor de birou 
336110 0,00 6100,00 6100,00 

Procurarea altor materiale 339110 13923,06 8640,00 22563,06 

TOTAL 1527541,50 557126,00 2084667,50 
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8. MODELUL, TEXTUL ȘI TIPARUL BULETINELOR DE VOT 

 

Consiliile electorale de circumscripție de nivelul întâi au aprobat hotărâri prin care au stabilit 

ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot, textele buletinelor de vot și tirajul 

acestora corespunzător numărului de alegători incluși în listele electorale de bază. Hotărârile 

respective au fost prezentate Comisiei conform termenelor stabilite în Programul calendaristic. 

 Buletinele de vot pentru alegerea primarilor și consilierilor localităților sus-menționate au 

fost tipărite conform modelului stabilit prin hotărârea CEC nr. 4276/2015 „Cu privire la aprobarea 

modelelor buletinelor de vot pentru alegerile locale noi”, care ulterior a fost modificată prin 

hotărârea CEC nr. 95/2021. 

Astfel, pentru turul întâi al alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022, a fost tipărit un tiraj 

de 6013 buletine de vot în limba română (prețul 1,32 lei/per unitate). Pentru cel de-al doilea tur de 

scrutin, din comuna Braniște, raionul Rîșcani, desfășurat la data de 30 octombrie 2022, s-a tipărit 

un tiraj de 1005 buletine de vot, toate în limba română (prețul 2,70 lei/per unitate). 

 

9. VOTAREA. NUMĂRAREA VOTURILOR,  

TOTALIZAREA REZULTATELOR ȘI CONFIRMAREA LEGALITĂȚII 

ALEGERILOR LOCALE NOI DIN 16 OCTOMBRIE 2022 

 

În urma procesării datelor cu privire la totalizarea rezultatelor, alegerile au fost considerate 

valabile din primul tur în 2 localități, iar în localitatea Braniște, raionul Rîșcani, s-a desfășurat turul 

doi de scrutin care a avut loc la 30 octombrie 2022.  

Alegerile locale noi din 16 octombrie 2022, au fost declarate valabile în conformitate cu art. 

145 din Codul electoral, rata de participare pe fiecare circumscripție în parte depășind 1/4 din 

numărul persoanelor înscrise în listele electorale. 

Rezultatele votării, în cazul ambelor tururi, au fost consemnate în procesele-verbale privind 

rezultatele numărării voturilor întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, precum și 

în procesele-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pe circumscripții întocmite de consiliile 

electorale de circumscripție. Ambele tipuri de documente fiind plasate pentru consultare pe pagina 

web oficială a Comisiei Electorale Centrale – cec.md, rubrica „Alegeri și referendumuri/Alegeri 

locale noi din 16.10.2022/Procese verbale scanate”. 

 În temeiul art. 146 din Codul electoral, judecătoriile au adoptat hotărâri prin care au 

confirmat legalitatea alegerilor locale noi pe circumscripții și au validat mandatele primarilor. 

 Astfel, în urma alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022, au fost aleși primari următorii 

candidați: 

Denumirea 

localității 

Hotărârea instanței de judecată 

prin care s-a validat mandatul 

Numele/ 

Prenumele 

primarului ales 

Candidatul a fost 

desemnat de către 

Turul în care 

concurentul a 

fost ales 

satul Sălcuța,  

raionul Căușeni 

Hotărârea Judecătoriei Căușeni 

(sediul Central)  

nr. 3-55/2022 din 24 octombrie 2022 

Liliana  

BACAL  

Partidul Liberal Democrat 

din Moldova 
Turul I 

comuna Ialpujeni, 

raionul Cimișlia 

Hotărârea Judecătoriei Cimișlia  

(sediul Central) 

nr. 3-28/22 din 21 octombrie 2022 

Vitalie 

BURDUH  

Partidul Politic ,,Partidul 

Socialiștilor din 

Republica Moldova”  

Turul I 

comuna Braniște, 

raionul Rîșcani 

Hotărârea Judecătoriei Drochia  

(sediul Central)  

nr. 3-146/2022 din 2 noiembrie 2022 

Veaceslav 

POPA  

Partidul Democrat din 

Moldova 
Turul II 

 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-modelelor-buletinelor-de-v-2751_84768.html
https://a.cec.md/ro/pentru-modificarea-hotararii-comisiei-electorale-centrale-nr-4276-din-10-2751_100725.html
https://a.cec.md/ro/procese-verbale-scanate-10377.html
https://a.cec.md/ro/procese-verbale-scanate-10377.html
https://jcs.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/12ca0c15-8a16-468e-9460-dc28ae95f82d
https://jcm.instante.justice.md/pigd_integration/pdf/15a80942-752f-4afe-8dc1-d8d4661ad25d
https://jdr.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/0e06c7b6-81dd-4cc5-a31f-1b9881601d1d

